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Het jy geweet jou gesig verklap baie 
oor jou as mens? Deur net na iemand 
se gesig te kyk, kan 
jy meer van daardie 

mens se persoonlikheid leer. 
Jy kan onder meer leer hoe 
iemand sy geld bestee, wat sy 
voorkeure is en selfs of hy ’n 
logiese mens is!  

Dít staan as fisionomie be-
kend. Fisionomie is die studie 
van die gesig en ’n wetenskap 
wat al duisende jare oud is, vertel 
Marthie Maré, ’n gesigontleder 
van Face Profile SA. Dit is soort-
gelyk aan fisiologie, wat die 
studie van die liggaam is. Hier-
die wetenskap word gebruik om ’n persoon lik-
heids profiel op te stel deur bloot na iemand se 
gelaatstrekke te kyk. 

Wat sê jou gesig?
Verskillende dele van jou gesig dui op verskil-
lende eienskappe.
� Voorkop. Dit dui jou denkstyl aan. Iemand met 
’n reguit voorkop het logiese denke en ver kies 
om dinge stapsgewys en in volgorde te doen. 

� Neus. Jou neus verklap jou werkstyl, behoefte 
aan finansiële sekuriteit en besteding styl. ’n 

Geboë neus dui op kreatiewe 
probleemoplossing en ’n vermoë 
om te delegeer. ’n Lang neus 
be teken jy is bedrewe met die 
beplan ning van langtermyn projek-
te, terwyl mense met kort neuse 
gewoonlik harde werkers is wat 
vinnige resultate van kort ter myn-
projekte verkies en soms selfs 
sonder betaling oortyd sal werk. 
� Wenkbroue. Dit dui op denk-
patrone en watter tipe inlig ting 
jy van ander wil hoor. Mense 
met geronde wenkbroue is op 
mense ingestel en sensitief vir 

ander se gevoelens. Reguit wenk broue dui op 
logiese denkers wat gemaklik met syfers en 
feite is terwyl mense met hoekige wenkbroue 
graag in beheer van situasies wil wees. Die 
verspreiding van die haartjies dui ook aan 
hoe jy op projekte fokus: wenkbroue wat dun 
begin en dikker eindig, dui op ’n mens met ’n 
talent vir detail aan die einde van projekte. 
Die hoogte van jou wenkbroue bepaal hoe 
goed jy luister. Hoe hoër jou wenkbroue is, 
hoe geduldiger sal jy luister terwyl mense met 

laer wenkbroue verbaal spontaan is en soms 
mense in die rede sal val. Dun wenkbroue dui 
aan dat jy verkies dat dinge eenvoudig gehou 
word terwyl mense met dik wenkbroue meer 
gekompliseerde inligting verlang. 
� Ken. Die ken dui op jou ideale, etiek, besluit-
neming en hoe jy konflik hanteer. Iemand met 
’n reguit ken se besluite word op feite gegrond. 
Mense met geronde kenne neem ander in ag, 
spesifiek oor hoe hul besluite ander sal raak. ’n 
Horisontale lyn op jou ken dui aan dat jy graag 
erkenning ontvang vir wat jy doen. 
� Wange. Dit simboliseer jou persoonlike krag, 
leierskapstyl en ondersteuning van ander. 
Dit dui op hoe jy jouself laat geld. Mense 
met vlesige wange naby die neus, het goeie 
organisasievermoë en verlang onmiddellike 
resultate. 
� Mond. Mense met smaller monde is gemaklik 
tussen kleiner groepe mense of een-tot-een-
interaksie. Mense met breë monde is gewoonlik 
ekstroverte en gemaklik voor ’n gehoor.
� Ore. Ore dui aan hoe vinnig jy besluite kan 
maak en die wyse waarop jy dinge doen. As 
die ore laag sit, hou die persoon daarvan 
om dinge reg te doen en eers alle inligting te 
versamel voor hy tot aksie oorgaan. Wanneer 
die ore effens van die kop af wegstaan, hou 

Jou gesig vertel ’n storie
Elke gelaatstrek verklap hoe jy werklik is ...
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die persoon nie daarvan om by die reëls van 
die gemeenskap in te val nie.  
� Oë. Wanneer iemand ’n effense “swelling” 
onder die oë het (eye deepeners), is hy geneig 
om maklik skuldig te voel as iets verkeerd 
gegaan het. Hy wil graag die dieper betekenis 
agter situasies sien. 
� Tande. Voortande stel die ego voor en 
prominente oogtande dui op ’n mededingende 
geaardheid. 
� Lippe. Die bolip verteenwoordig jou vroulike 
sy. ’n Dominante bolip dui op ’n uitgesproke 
persoon wat soms praat voor hy dink. Hy 
het egter goeie waarnemingsvermoë.  Die 
onderlip verteenwoordig die manlike sy: ’n 
dominante onderlip simboliseer goeie oor-
redings vermoë en so iemand sal goed wees 
met verkope. Halfmaanlyntjies om die mond 
word geheimenislyntjies (secrecy lines) genoem 
en wys dat iemand sy privaatheid hoog op 
prys stel.

Anna-Mart se geheime
Marthie het vir ons ’n ontle ding 
van die aktrise Anna-Mart van 
der Merwe se gesig gedoen wat 
hierdie week op ons voorblad 
pryk. 

Marthie en Anna-Mart het 
nie persoonlik ontmoet nie, 
daarom kon sy net ’n basiese 
ontleding op die op vallendste 
gelaat strek ke doen. 

Sy vertel dat sekere as-
pekte van ’n mens se per-
soonlikheid deur sekere 
gelaatstrekke weer spieël 
word. “Ver an derings in 
die per soonlikheid beïn -
vloed die struk tuur en 
vorm van gelaat strekke 
op die gesig. Die teen-
oor gestelde geld ook: 
veranderings aan die 
gesig (soos bv plastiese snykunde, 
letsels en selfs grime ring) beïnvloed aspekte 
van die persoon likheid. 

“Plooie verskyn gewoonlik ná ’n tydperk 
van emosionele pyn of teleurstelling. Ons dra 
dit soos eremedaljes – dit bewys dat ons met 
oorgawe leef en lewenslesse word deur die 
proses geleer,” vertel Marthie. 

“Met ’n ontleding word die gesig in drie 
horisontale gedeeltes verdeel: gedeelte 1 strek 
vanaf die haarlyn tot net bokant die wenkbroue; 
gedeelte 2 strek vanaf die wenkbroue tot by 
die basis van die neus; en gedeelte 3 vanaf 
die neusbasis tot aan die onderkant van die 

ken. Hierdie drie gedeeltes verteenwoordig 
iemand se prioriteite.

“Anna-Mart se gesig toon dominansie in 
gedeeltes 2 en 3, wat aandui dat sy baie am-
bisieus is, maar ook tyd vir ontspanning inruim. 
Sy geniet die klein dingetjies wat die lewe lekker 
maak. Sy is baie gasvry en sal uit haar pad gaan 
om gaste welkom te laat voel as sy onthaal. Haar 
werk is vir haar baie belangrik en sy pak dit met 
erns aan. Sy het ’n unieke styl wat haar bo die 
res uitsonder en sy doen moeite om die regte 
beeld oor te dra. Sy sal seker maak dat sy die 
nodige inligting of gereedskap het voordat sy ’n 
taak aanpak. Sy hou daarvan om dinge deeglik 
te doen eerder as om dit net vinnig af te rammel 
om klaar te kry.

“Die voorkop verteenwoordig iemand se 
denk wyse. Anna-Mart het ’n reguit voorkop 
wat aandui dat sy logiese denke het en haar 
gedagtes goed kan orden. Sy hou nie daar-
van as hierdie orde versteur word nie. Sy is 
produktiewer as daar strukture geskep word 
waar volgens sy kan werk. Sy is realisties en 
prakties.

“Die gesig word ook in ’n linker- en 
regter kant verdeel, 
waar die linkerkant 
per  soonlike lewe 
(of hoe ’n mens by 
die huis by familie 
en vrien  de optree) en 
die reg ter kant sosiale 
per  soon lik heid (of hoe 
iemand by die werk op-
tree of sosiaal verkeer) 
ver teen woordig.

“Wenkbroue verteen-
woordig denkpatrone en 
hoe iemand op detail fokus. 
Anna-Mart kan gemaklik 
op detail fokus wanneer 
sy aan projekte werk. Sy 
pak dit met oorgawe aan 
en hoewel haar entoesiasme 
aan die einde van projekte 
taan, sal sy dit wel voltooi 

en nie maklik tou opgooi nie. 
Anna-Mart se linkerwenkbrou het ’n geronde 
vorm wat haar sensitiwiteit teenoor mense 
aandui. Sy het ’n aanvoeling vir ander se 
pyn en het ’n natuurlike talent om mense te 
ondersteun en selfs te troos indien nodig. Haar 
regterwenkbrou vorm ’n hoek, wat aandui dat 
sy haar werksprojekte goed bestuur. 

“Oë verteenwoordig ’n persoon se algemene 
uitkyk op die lewe en dui ook op vertroue. In die 
werksomgewing is sy bereid om ander in haar 
ruimte toe te laat, maar op ’n persoonlike vlak 
is sy baie privaat en redelik skepties teenoor 

mense. Iemand moet eers haar vertroue “ver-
dien” voordat sy iemand in haar persoonlike 
ruimte sal toelaat. Sy is egter ’n besonder lojale 
vriendin en die meeste van haar vriendskappe 
sal oor ’n lang tyd strek.

“Die neus verteenwoordig iemand se werk-
styl. Anna-Mart se neus het ’n reguit vorm, wat 
aan dui dat sy werk logies benader. Die breedte 
van haar neus dui aan dat sy gemak lik is om 
as deel van ’n span te werk as dit verlang word. 
Sy sal egter seker maak dat selfs spanprojekte 
van hoogstaande gehalte is en haar eie stempel 
daar op afdruk. Haar neuspunt dui aan dat 
sy graag mense help en sal baie moontlik by 
projek te betrokke raak waar sy hierdie behoefte 
kan vervul.

“Die mond verteenwoordig ’n mens se kom -
muni kasiestyl. Op ’n sosiale vlak verkies Anna-
Mart een-tot-een-kommunikasie en voel ge  mak-
liker tussen kleiner groepe. Haar gesprek ke sal 
selde selfgerig wees en sy sal slegs selek tief 
oor dieper gevoelens gesels. 

“Die ken verklap inligting oor besluitnemings-
prosesse en etiese waardes. Anna-Mart se ken 
het ’n ronde vorm wat aandui dat sy mense 
in ag neem wanneer sy besluite neem. Sy is 
besorg oor hoe hulle sal voel oor die besluite 
wat sy neem of hoe dit hulle sal raak.  Sy het hoë 
etiese waardes en sal dit nie maklik prysgee nie. 
Sy is sensitief vir kritiek, maar het besonderse 
deursettingsvermoë wat haar help om konflik 
beter te hanteer. 

“Die wange dui op iemand se ondersteunings-
netwerk en hoe hy homself laat geld. Anna-Mart 
is nederig en respekteer ander se me nings, 
maar hand haaf haar waardes. Sy kan op die 
ondersteuning van familie en vriende staat-
maak, op ’n persoonlike basis, sowel as dié 
van kollegas. Sy is gewillig om na ander se 
pro bleme te luister en laat almal rondom haar 
belang rik voel.”

Wat sê Anna-Mart?
Dis ongelooflik hoeveel die ontleding van ’n 
gesig kan weggee. Ek weet nie of ek enigsins 
iets wil byvoeg, staaf of as verkeerd wil aandui 
nie. Dit voel half of Marthie onder ’n mens se 
klere kan inloer! Ek is natuurlik mal oor haar 
stelling in verband met plooie ...

Die interessante ding is dat ek nog altyd 
gevoel het ek is nie ambisieus genoeg nie. 
Dalk is dit nou tyd om daardie aspek van myself 
verder te ondersoek. Vk
� Inligting verskaf deur Marthie Maré. Sy doen 
ontledings vir individue, paartjies asook korpo-
ratiewe konsultasies en verskaf ook opleiding
�  Bel haar by 082 716 3626; stuur ’n e-pos 
aan info@faceprofi lesa.co.za of besoek www.
faceprofi lesa.co.za
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