"Be greeted psychoneurotics!”
For you see sensitivity in the insensitivity of the world, uncertainty among the
world's certainties. For you often feel others as you feel yourselves. For you feel
the anxiety of the world, and its bottomless narrowness and self-assurance. For
your phobia of washing your hands from the dirt of the world, for your fear of
being locked in the world’s limitations. For your fear of the absurdity of
existence. For your subtlety in not telling others what you see in them. For your
awkwardness in dealing with practical things, and for your practicalness in
dealing with unknown things, for your transcendental realism and lack of
everyday realism, for your exclusiveness and fear of losing close friends, for
your creativity and ecstasy, for your maladjustment to that "which is" and
adjustment to that which "ought to be", for your great but unutilized abilities.
For the belated appreciation of the real value of your greatness which never
allows the appreciation of the greatness of those who will come after you. For
your being treated instead of treating others, for your heavenly power being
forever pushed down by brutal force; for that which is prescient, unsaid, infinite
in you. For the loneliness and strangeness of your ways.
Be greeted!

A poem by K. Dabrowski

WAT IS TOCH DIE
GEVOELIGHEID BIJ
HOOGBEGAAFDEN?
Theorie van de positieve desintegratie van Dabrowski.

DABROWSKI

Poolse psycholoog en psychiater Kazimierz Dąbrowski (1902-1980)

MULTI LEVELNESS
TPD; THEORIE POSITIEVE DESINTEGRATIE

! LEVELS van ontwikkeling:
! LEVEL I

primaire integratie

! LEVEL II

eenlagige desintegratie

! LEVEL III

spontane meerlagige desintegratie

! LEVEL IV

georganiseerde meerlagige desintegratie

! LEVEL V

secundaire integratie

LEVEL I
! Primaire integratie
Het functioneren van individuen wordt volledig gedetermineerd door
afkomst, impulsen en/of sociale invloeden.
Dit level wordt gekenmerkt door egoïsme en egocentrisme; over het
algemeen op zoek naar zelfontplooiing, met ‘het doel heiligt alle
middelen’ gedrag.

LEVEL II
Gebrek aan een innerlijke gedrevenheid, meedoen met de grote groep, het
relativeren van waarden en geloven. De groep is belangrijker dan het
individu.

LEVEL III
individuen beginnen een gevoel te krijgen van het ideaal, van morele
overwegingen, en het bestaan van conflicterende waarden in zichzelf.
Individuele innerlijke tegenstelling tussen "wat" en "wat zou moeten zijn" is
verantwoordelijk voor het proces van positieve onaangepastheid (positieve
desintegratie) dat zich ontvouwt op niveau.

LEVEL IV
Het individu begint te bewegen in de richting van zelfverwerkelijking en
heeft een sterk gevoel van verantwoordelijkheid ten behoeve van
andermans welzijn en innerlijke groei. Deze kracht wordt de
belangrijkste motivator van groei, het aansporen van individuen om te
streven naar overeenstemming tussen hun daden en hun idealen.

LEVEL V
Pas op Niveau 5 wordt persoonlijkheid daadwerkelijk bereikt. De ideale
persoonlijkheid wordt bereikt en individuen ondervinden harmonie en
vrede met zichzelf. Lagere vormen van motivatie zijn vernietigd en
worden vervangen door hogere vormen van empathie, autonomie en
authenticiteit.

D E O N T W I K K E L I N G VA N I N D I V I D U
TOT PERSOONLIJKHEID
1. van lagere naar hogere waarden
2.

van egocentrisch naar altercentrisch (ander centraal)

3. van impulsief en reflexmatig naar reflectief en zelfgestuurd
4. van "socializen" naar sterk betrokken zijn met anderen
5. van gericht zijn op sociale normen naar gericht zijn op idealen
6. van automatisch naar autonoom gedrag
7. van conformistisch naar authentiek gedrag
8. van relativisme van waarden naar universele hiërarchie van waarden
9. van imitatie van anderen naar creatief gedrag
10. van bepaald door erfelijkheid en omgeving naar zelfbepaald leven
11. van traditionele religie (bescherming, macht) naar eigen mystieke ervaringen
12. van voorwaardelijke en zelfzoekende liefde naar allesomvattende liefde

! Piechowski (2003) states that “Giftedness in not a matter of degree but of
a different quality of experiencing…” He, along with others in the field of
gifted education believe that “gifted individuals experience the world from a
different perspective, with qualitative differences including intensities,
sensitivities, idealism, perceptiveness, overexcitabilities, asynchrony, complexity,
introversion, perfectionism, and moral concerns” (Silverman, 2006).
Dabrowski‟s theory thus offers a lens through which to conceptualize these
qualitative differences.

! Silverman (2006) discussed potential implications of Dabrowski‟s TPD as
a new way of conceptualizing, defining, and identifying giftedness; as a
framework for understanding, teaching and nurturing gifted individuals; and as
informing new perspectives and counseling approaches for working with
individuals dealing with the issues and challenges of giftedness.

T P D E N O N T W I K K E L E N VA N
TA L E N T E N
Ontwikkel potentie afhankelijk van 3 factoren;
• genetische en fysieke kenmerken (intelligentie, overexcitabilities, speciale
talenten, temperament, enz)
• Sociale omgeving
• Autonome krachten (bewustzijn, innerlijke conflicten, zelfbeschikking)
vanaf LEVEL III

OVER PRIKKELBAARHEID
Dabrowski (1972) definieert Overprikkelbaarheid als "hoger dan gemiddelde reacties
op stimuli, gemanifesteerd door een of meerdere van psychomotorische, sensueel,
emotioneel, verbeelding, of intellectuele prikkelbaarheid" (p. 303). Er worden veel
studies gedaan m.b.t. deze Overprikkelbaarheden op het gebied van begaafden
onderwijs en worden door veel onderzoekers bekeken als een ‘veelzijdige lens
waardoor de intensiteit van hoogbegaafde kinderen te zien is "(Tieso, 2007). Verder
zijn deze Overprikkelbaarheden een ”manier om de wereld te begrijpen en op deze
wereld te reageren" (Piechowski, 1979) en is daarbij een essentieel onderdeel van de
kwalitatief andere manier waarop hoogbegaafden de wereld ervaren.

HOOG GEVOELIGHEID
!Emotioneel
!Imaginair
!Intellectueel
!Psychomotorisch
!Sensueel gevoelig

EMOTIONEEL
Intensiteit in voelen.
Meerdere gevoelens door elkaar
Extreem in emoties
Empathie
Verlegenheid
Angsten
Zeer rechtvaardig

IMAGINAIR
Creatief
Inventief
Superieur visueel geheugen
Levendige dromen
Dagdromen
Houdt van muziek/drama
Groot gevoel voor humor

INTELLECTUEEL
Nieuwsgierig
Geconcentreerd
Theoretische / analytische denker
Houdt van leren
Bevraagt alles
Houdt zich bezig met morele
kwesties

PSYCHOMOTORISCH
Snel praten
Rusteloos
Actief
Impulsief
Nerveus / tics
Weinig slapen
Competitief

SENSUEEL GEVOELIG
Verhoogde zintuiglijke
gevoeligheid;
Geur, smaak, geluid, tast, zien.
Houdt van mooie dingen;
Muziek, natuur, lekker eten.
Intense afkeer bepaalde kleding
Plezier willen beleven

5 OVEREXCITABILITIES

3 altijd verhoogd aanwezig bij
hoogbegaafden

EMOTIONEEL

basis voor multilevel desintegratie (III)

SENSUEEL

INTELLECTUEEL

IMAGINAIR

PSYCHOMOTORISCH

The third set of
factors represents those
autonomous processes, which a
person brings into his development,
such as internal conflicts, selfawareness, choice and decision
in relation to personal growth,
and conscious inner psychic
transformation.
The second set of factors
represents all social environmental
influences.
The first factor represents innate
constitutional and biological
potentialities of the organism.
(Dabrowski et al., 1970).

D E M E TA F O O R V A N D E R U P S E N D E V L I N D E R :
Op een dag ontdekte een man een cocon in de natuur. Hij was gefascineerd door het feit
dat een rups deze cocon had gecreëerd om zich te ontwikkelen tot vlinder. De cocon had een
kleine opening en het moment was aangebroken dat de vlinder probeerde door het gaatje te
ontsnappen. Het viel niet mee, het was een ware worsteling. Op een gegeven moment stopte
het proces. Het was kennelijk te zwaar om eruit te komen.
De man besloot de vlinder te helpen. Met een schaar maakt hij de opening in de cocon groter.
De vlinder kon daarna makkelijk ontsnappen. Maar er was iets vreemds aan de hand. De
vlinder had een gezwollen lijfje en gerimpelde vleugels. Raar, maar dat zou straks wel
bijtrekken, dacht de man. Niets was echter minder waar, de vlinder bleef misvormd waardoor
hij niet kon vliegen.
Toen pas realiseerde de man zich dat de vlinder de worsteling om door het gaatje naar buiten
te kunnen nodig had voor de vorming van zijn lijfje. Door te persen, gaat er vocht van het
lijfje naar de vleugels waardoor de vleugels stevig worden en de vlinder kan vliegen.

Irma Lohman www.IrmaRaakt.nl
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