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OPGEDRA AAN ALLE MENSE MET EMOSIES 
VAN SKULD EN SKAAMTE 

"'n Mens het opgegroei, deur verdrukking en ontaarding heen! 
'n Kind het vir homself 'n weg gebaan deur die oerwoud. Hy het 

struikelend, af en toe selfs gewond, langs dwaalwee en klowe, 
slegs op enkele punte met die steun van 'n gids, uit die donkere 

doolhof uitgekom. 

Hy staan nou in die lig, en aan sy voete le die wereld oop. 
Of hy 'n stoker word of 'n admiraal, 'n vrye swerwer langs 

Gods wee of 'n sigarewinkeltjie - dis my om't ewe. 

Solank ashy my maar eerlik en onbevrees in die oe kyk. 

En regop staan. 

Soos 'n man ... ! " 

Bakker, P. 1972. Ciske. Kaapstad : Tafelberg Uitgewers 
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Aan die hand van 'n literatuur- en empiriese studie is daar ondersoek 
ingestel na die fenomene skuld en skaamte. Vir diagnosering is daar 
onderskeid tussen die emosies gemaak. Dit blyk dat die belewing van 
skaamgevoelens direk met die self te doen het, terwyl skuldgevoelens 
fokus op die daad wat gedoen of versuim is. 

Aan die hand van 'n literatuurstudie is riglyne vir die hantering van skuld 
en skaamte voorgestel. 'n Vraelys is daargestel om skuld en skaamte te 
identifiseer, om die intensiteit van die emosies te bepaal asook om te 
onderskei tussen rasionele of irrasionele belewing van skuld en skaamte. 

'n Empiriese studie is gedoen om kwalitatief na 'n paar gevallestudies te 
kyk om sodoende die effektiwiteit van die psigoterapeutiese model en die 
vraelys te bepaal. 

Bevindinge van die empiriese studie dui daarop dat die psigoterapeutiese 
model en die vraelys effektief vir die hantering van skuld en skaamte is. 
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SUMMARY 

TITLE : Psychotherapeutic handling of guilt and shame 
feelings 

STUDENT: Annemarie Snyman 
SUBJECT: Educational Psychology 
STUDY LEADER : Prof HE Roets 

The purpose of this dissertation is to investigate the phenomena guilt and 
shame. For effective diagnosis a differentiation between the two emotions 
was made. It appears that shame feelings focus directly towards the self. 
Guilt feelings focus on "wrong" or neglected deeds. 

In view of literature and empirical investigations guidelines were set up for 
the handling of guilt and shame. A questionnaire was developed to 
identify guilt and shame, to determine the intensity of these feelings and to 
differentiate between rational and irrational guilt and shame. 

Results of the empirical study indicated that the psychotherapeutic model 
and questionnaire were effective in the treatment of guilt and shame. 
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HOOFSTUK 1 

ORleNTERING TOT STU DIE 

1.1. BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

Gevoelens van skuld en skaamte is deel van alle mense se bestaan. Dit 
dien as 'n belangrike aanpassingfunksie in verhoudings en is nodig om 
waardes en reels in stand te hou om sodoende 'n gesonde samelewing te 
verseker. 

Wanneer skuld en skaamte nie meer normaal funksioneer by 'n individu 
nie, lei dit tot verskeie patologiee wat op veelvoudige wyses manifesteer. 
Die navorser het bewus geword van emosionele en gedragsprobleme, soos 
byvoorbeeld terneergedruktheid, aggressie, angstigheid, frustrasie, 
minderwaardigheid, ensovoorts wat gegrond is op dieperliggende skaam
en skuldgevoelens wat maklik deur die terapeut misgekyk word. Die 
moontlikheid bestaan dat daar talle gevalle is waar terapeute slegs die 
manifestasies van die gevoelens hanteer, sander om die kern van die 
probleem, naamlik patologiese skaam- en skuldgevoelens, te identifiseer 
" .. a consideration of shame and guilt (and the distinction between the two) 
may be very helpful when intervening with individuals who present with 
aggressive or antisocial behaviors. Feelings of anger, and acts of 
aggression, are by no means always rooted in shame, but our results 
suggest that shame may ofren be part of the picture. It seems especially 
important to entertain this possibility because feelings of shame are 
frequently overlooked in clinical and educational settings. People ofren 
have difficulty verbalizing their shame experiences, so shame tends to lurk 
'underground', beyond the notice of therapists, counselors, teachers, or 
clients and students themselves" (Tangney, e.a., 1996 (a) : 806). 

Die navorser het verder bewus geword daarvan dat sommige 
literatuurbronne asook terapeute nie differensieer tussen skuld en skaamte 
nie. Skuld word te dikwels as sambreelterm, wat skaamte insluit, gebruik. 
"People use shame and guilt interchangeably, even though the terms refer 
to distinct and distinguishable experiences", Baumeister, e.a. (1994 : 245). 
Talle navorsingsondersoeke dui egter daarop dat skuldgevoelens en 
gevoelens van skaamte twee outentieke emosies is (Ferguson, e.a., 1991 
245). 

Terapeute gebruik dikwels die terme skuld as sambreelterm wat skaamte 
insluit, terwyl dit twee outentieke emosies is. 

l 



Die vraag ontstaan : wanneer word skuld en skaamte skadelik vir die 
psigiese welstand van die individu? In hoofsaak stel die navorser daarin 
belang om duidelik tussen skuld- en skaamgevoelens by persone te 
onderskei, om patologiese skaam- en skuldgevoelens te kan identifiseer en 
om dit effektief te kan hanteer. Om hierdie bree doelwitte te bereik, 
ontstaan die volgende vrae : 

• Hoe kan daar gedifferensieer word tussen skuld en skaamte? 
• Bestaan daar belewinge van suiwer skuldgevoel sander enige skaamte 

en suiwer skaamte sander enige skuldgevoel? Beleef 'n persoon nie die 
twee emosies, alhoewel hulle outentiek is, tog albei terselfdertyd nie? 

• Wat is die oorsaak van skaam- en skuldgevoelens? 
• Is sekere mense meer geneig tot skaam- en skuldgevoelens? 
• Is daar bepaalde persoonlikheidseienskappe wat die twee emosies 

predisponeer? 
• Hoe hanteer 'n individu sy skaam- en skuldgevoelens en van watter 

verdedigingsmeganismes maak hy gebruik? 
• Wat is die algemene manifestasies van skaam- en skuldgevoelens? 
• Wat is die gevolge van skaam- en skuldbelewinge ten opsigte van 'n 

persoon se ego, selfkonsep, identiteit, selfaktualisering, die wyse 
waarop hy betekenis gee, betrokke word by sy leefwereld en sy 
belewenis? 

• Wat is die verskil tussen ware en vals skuldgevoelens? Hoe kan die twee 
onderskei en ge"ldentifiseer word? 

• Wat is die funksie van skaam- en skuldgevoelens? 
• In watter mate kan die belewing van skaam- en skuldgevoelens 

voordelig wees vir die individu? 
• Watter ander emosies gaan gepaard met die belewing van skaamte en 

skuld? 
• Kan 'n persoon skuldig voel sander dat hy 'n oortreding begaan het? 
• Wat is die verband tussen skuldgevoelens en die kognitiewe 

ontwikkelingsvlak van die individu? 
• Watter terapeutiese tegnieke kan gebruik word om skaamte en skuld te 

hanteer? 
• Kan skuldgevoelens in 'n terapeutiese situasie gebruik word om terapie 

te bevorder? 
• Watter voorkomende maatreels is daar vir die terapeut om nie self by 

die skuld van die klient betrokke te raak nie? 
• Watter raad kan aan ouers gegee word ten opsigte van die ontstaan en 

hantering van skaam- en skuldgevoelens? 

Alhoewel dit nie vir die navorser moontlik is om al die vrae in hierdie 
navorsingsverslag te beantwoord nie, bly dit tog relevante vrae. Die 
navorser beplan om meeste van hierdie vrae in die literatuurstudies, 
Hoofstukke 2 en 3 aan te spreek. 

Daar word vanuit opvoedkundig-sielkundige perspektief belanggestel in 
hierdie fenomeen omdat talle ouers skuldgevoelens beleef wanneer hulle 
kinders leerprobleme het, met "stout-briefies" by die huis aankom, 
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gedragsprobleme het, selfbeeldprobleme het, ensomeer. Die ouers beleef 
dan dat hulle nie hulle kinders onvoorwaardelik kan aanvaar nie en voel 
gevolglik skuldig. Meestal soek hulle die "fout" by die feit dat hulle werk, 
nie genoeg tyd aan die kinders bestee nie, huweliksonmin en gesinskonflik 
het. Die wisselwerking tussen die verskillende partye se skuldgevoelens 
(hetsy rasioneel of irrasioneel) veroorsaak by die persone probleme op 
intrapsigiese en interpersoonlike vlak. Aangesien die insidensie van die 
fenomeen (in 'n groot persentasie onderhoude wat gevoer word, kom dit as 
sekondere probleem na vore) so groot is, wil die navorser weet hoe om die 
skuldgevoelens te hanteer. 

Dit gaan vir die navorser daaroor dat as daar nie aandag aan die probleem 
van skuld en skaamte gegee word nie, die persoon "mank" deur die lewe 
gaan en gevolglik nie tot selfaktualisering kan kom nie. 

1.2 AFBAKENING VAN DIE STUDIE 

Skuld en skaamte word as emosies, in die besonder sosiale emosies 
benader. In hoofsaak sal daar gefokus word op die subjektiewe gevoel van 
skuld en skaamte asook ander aspekte soos die oorsake, funksies en 
gevolge daarvan. Vir die doeleindes van hierdie studie word daar gefokus 
op gevoelens van skuld eerder as om skuld op 'n wetlike, tegniese, 
teologiese of ontologiese wyse te benader. 

1 . 3 PROBLEEMSTELLI NG 

Die navorsingsprobleme van die onderhawige studie kan soos volg 
geformuleer word : 

1. Wat is die differensiele diagnose tussen skuld en skaamte? 

2. Hoe kan skuld en skaamte aan die hand van 'n diagnostiese vraelys 
ge'ldentifiseer word? 

3. Watter riglyne word in die literatuur gegee vir die hantering van 
bogenoemde fenomene? 

1.4 DOEL VAN DIE NAVORSING 

(a) Die doel van die navorsing is eerstens om 'n literatuurstudie te doen 
om sodoende 'n raamwerk vir die hantering van skuld en skaamte 
deur die opvoedkundige sielkundige daar te stel. Skuld en skaamte 
is tot dusver vanuit twee wyd uiteenlopende perspektiewe, naamlik 
die intrapsigiese en interpersoonlike benaderingswyses bestudeer 
wat daartoe gelei het dat daar nie 'n raamwerk ten opsigte van die 
hantering van die twee emosies vir die opvoedkundige sielkundige 
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bestaan nie. Die navorser wil tot insig kom van die fenomene skuld 
en skaamte vanuit 'n intrapsigiese asook 'n interpersoonlike 
benadering. 

(b) Die tweede doel van die studie is om aan die hand van die 
literatuurstudie 'n diepteondersoek in te stel na die fenomene skuld 
en skaamte om sodoende duidelik te kan differensieer tussen die 
twee emosies. Die twee emosies is outentieke belewinge en word 
dikwels deur terapeute onder een sambreel hanteer. 

(c) Die derde doelstelling is om aan die hand van 'n literatuurstudie 
ondersoek in te stel na die hantering van skuld en skaamte. 

(d) 'n Verdere doelstelling is om 'n empiriese studie te doen deur 
kwalitatief na 'n paar gevallestudies te kyk. 

(e) Laastens is die doelstelling om aan die hand van die literatuur- en 
empiriese ondersoek riglyne vir opvoedkundiges te ontwerp vir die 
hantering van skuld en skaamte. 

1.5 HIPOTESES 

Die navorser skryf die verhandeling met die volgende hipoteses in 
gedagte: 

(a) Skuld en skaamte is twee outentieke fenomene en behoort as 
sodanig deur die opvoedkundige sielkundige hanteer word. 

(b) Dat terapeute 'n duidelike differensiasie behoort te maak tussen 
skuld en skaamte deur kennis te dra van die diagnostiese verskille 
tussen skuld en skaamte. 

(c) 'n Meetinstrument behoort deur die opvoedkundige sielkundige 
gebruik te word wanneer die vermoede ontstaan dat sy klient 
patologiese skuldgevoelens ervaar of dat hy 'n skaam-ge·lnter
naliseerde identiteit het. 

(d) Aangesien skuld en skaamte sulke private en intieme belewinge is 
vermoed die navorser dat die rol van die terapeut in sy hantering van 
skuld en skaamte van die uiterste belang is. Die hipotese ontstaan 
dat genesing van skuld en skaamte gelee is in die klient-terapeut 
verhouding. 
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1.6 DEFINIERING EN KONSEPTUALISERING VAN SKULD EN SKAAMTE 

In hierdie navorsingsverslag word die terme skuldgevoelens en 
skaamgevoelens, skuld en skaamte benoem. 

1.6.1 Skuld 

Volgens die HAT (1994) word skuldgevoel omskryf as 'n gevoel dat 'n mens 
skuld het aan iets, daarvoor verantwoordelik is. 

Klass (1987 : 36) definieer skuld as "an aversive conscious emotion that 
involves self-reproach and remorse for one's thoughts, feelings, or actions 
and a sense of wrongdoing, as if one has violated a moral principle." 

Skuld verwys na 'n individu se subjektiewe, onaangename emosionele 
toestand wat geassosieer word met moontlike berou of spyt oor sy eie 
gedrag, of gedrag wat nagelaat is, omstandighede of intensies. Skuld is 'n 
vorm van emosionele pyn wat gebaseer is op die moontlikheid dat die 
individu verkeerd gedoen het of dat ander so 'n persepsie het (Baumeister, 
e.a., 1994 : 243). Skuld is 'n outentieke emosie wat gepaardgaan met 
die beheer neem van handelinge, met die doel om interpersoonlike 
verhoudinge in stand te hou (Baumeister, e.a., 1995 : 1267). 

"Guilt is an unpleasant emotion with a strong component of self-blame that 
arises from real or imagined antisocial or immoral actions, substandard 
behavior, or acts that cause another person to feel distress. At its best, 
guilt may reflect a healthy conscience and may serve as a deterrent 
against anticipated wrongdoings" (Williams en Bybee, 1994 : 617). 

Skuld is 'n motiverende fenomeen en bykans altyd 'n faktor by individue se 
besluite, gevoelens an gedrag. Die emosionele ontstaan van skuld is gelee 
in interpersoonlike verhoudinge en die funksie daarvan is om verhoudinge 
in stand te hou of te verbeter (Baumeister, e.a., 1994 : 263). 

Skuld is 'n emosionele reaksie op evaluering van 'n persoon se gedrag 
(Harper en Hoopes, 1990 : 3). Die fokuspunt by skuld is spesifieke gedrag 
of gedrag wat nagelaat is. By skuld word gedrag afsonderlik van die self 
geevalueer. Daar is sprake van spyt of berou oor die "verkeerde ding" wat 
gedoen is, asook 'n mate van spanning wat herstellende aksies motiveer 
(Tangney, 1992 : 669). 

Skuld dui op 'n onaangename emosionele toestand wat geassosieer word 
met berou oor "verkeerde" gedrag of gedrag wat nagelaat is. Die ontstaan 
van skuld is gelee in interpersoonlike verhoudinge en die funksie daarvan 
is om verhoudinge in stand te hou of te verbeter. 
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l .6. l . l Patologiese skuld 

Patologiese skuld verwys na wanaangepaste skuld wat gekenmerk word 
deur kroniese selfblamering en 'n obsessiewe oorpeinsing van 'n spesifieke 
gedrag. Volgens Tangney (1995 : 1141) word skuld 'n patologie wanneer 
dit saam met skaamte voorkom. "And, in effect, it is the shame component 
that sets the stage for psychological symptoms". Met ander woorde 'n 
skuldervaring wat begin met "ai, die aaklige ding wat ek gedoen het:', word 
vergroot en veralgemeen tot die self, " .. ek is 'n aaklige persoon". 'n 
Klemverskuiwing vanaf 'n spesifieke gedrag vind plaas na meer globale 
gevoelens van selfveragting en selfontevredenheid. Dit is dus die skaam 
komponent wat die patologie veroorsaak. 

Berrios, e.a. (1992 : 782) beweer dat ongegronde skuldgevoelens of die 
vergroting daarvan patologies van aard is en 'n manifestasie van 
emosionele versteurdheid is. Skuldgevoelens kan ook dissosieer van die 
daad. Die mate van 'n persoon se skuldgevoelens kan byvoorbeeld nie in 
ooreenstemming met die daad wees nie, met ander woorde, te min of te 
veel skuldgevoelens in verhouding met die daad. Dit is verder ook 
moontlik dat 'n persoon skuldgevoelens beleef sander dat daar 'n wandaad 
was. 

Skuld word 'n patologie wanneer dit saam met skaamte voorkom, 
ongegrond is of dissosieer van die daad. 

l .6. l .2 Skaamvrye skuld 

Skaamvrye skuld is skuldgevoelens ten opsigte van 'n spesifieke gedrag 
wat nie gepaardgaan met skaamgevoelens oar die self nie (Tangney, 1995 : 
1137). . 

1 .6.2 Skaamte 

Volgens die HAT (1994) word "skaam" omskryf as bedees, verlee, 
oorbeskeie. Met 'n gevoel van skaamte; ongelukkig, verneder of verlee 
voel oar iets verkeerds of dwaas wat 'n mens gedoen het; bang om uitgelag 
te word, omdat jy in 'n toestand verkeer wat tot spot of oneer strek. 

Die woord "skaam" vind oorsprong in die Germaanse woord "skam/skem" 
wat beteken: om skaam te voel, om skande te maak. Die woord kan egter 
nog verder teruggevoer word na sy lndo-Europese oorsprong "kam/kem" 
wat beteken : om te bedek, te skuil, verbloem, verberg, masker. 
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Daar kan tussen twee vorme van skaamte gedifferensieer word, naamlik 
skadelose skaamte en skadelike of soos dit in die literatuur beskryf word, 
toksiese skaamte. 

1.6.2.1 Skadelose skaamte 

Skaamte op sigself is nie skadelik nie, dit is 'n normale menslike emosie. 
Vir die geestelike welstand van die mens is dit noodsaaklik om skaam te 
kan voel. Dit dui aan die mens sy beperkinge, hou die mens binne 
menslike grense en wys aan die mens dat hy kan en sal foute maak en dat 
dit selfs nodig is om foute te maak. Skadelose skaamte word nie 
ge·lnternaliseer as deel van 'n persoon se identiteit nie (Bradshaw, 1988 : 
3). 

Skadelose skaamte is 'n normale menslike emosie en word nie 
ge"lnternaliseer nie. 

1.6.2.2 Toksiese skaamte 

I ~uporl/yOU' w~yOU'wer~~ 
B~yOU'could-knowI war therer .. . 
I brought"yOU'~ef dt4t"r~ .. . 
~unw~ .... 

I t"old YOU' there-war~ Wrortfl' wttl1/ yOU', 
I JOiledyour(j~ 

MY NAME IS TOXIC SHAME 

Bradshaw (Loughead, 1992 : 127) 

Skaamte as gesonde menslike emosie kan transformeer na skaamte as 'n 
bestaans- of lewenswyse. As 'n lewenswyse neem skaamte die mens se 
totale identiteit en menswees oor. Om skaamte as 'n identiteit te he 
beteken dat die mens homself beskou as onvolkome, gedefekteer ("flawed" 
en "defective") en gebrekkig as mens (Potter-Efron, 1989 : 2). 

Volgens Loughead (1992 : 129) bestaan skaamte uit beide kognitiewe en 
emosionele komponente. Kognitief is skaamte die oortuiging dat "iets 
verkeerd" is met die persoon. Die persoon beskou homself as 
ontoereikend en het die geneigdheid om te fokus op die negatiewe ten 
opsigte van homself (Banmen, 1988 : 79; Harper en Hoopes, 1990 : 128). 
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Skaamte word ook beskryf as 'n pynlike emosionele ervaring met gevoelens 
van minderwaardigheid, inkrimping, ongenoegsaamheid en om nie goed 
genoeg te wees nie (Laughead, 1992 : 128). 

Skaamte is 'n emosionele reaksie op 'n negatiewe evaluering van die self 
(Harper en Hoopes, 1990 : 3). Om skaamgevoelens te beleef, is om 
"gesien" te voel op 'n pynlike, verkleinerende wyse. Die self voel 
ontbloot beide vir die individu self en vir enige ander persoon teenwoordig. 
Dit is 'n skielik onverwagte gevoel van ontbloting met gepaardgaande 
selfbewustheid. Skaamte is 'n bewuswording van die self sowel as die 
ander met die verbeelding dat die ander die self verwerp (Christensen, 
1993 : 350; Lewis, 1987 : 95). Toksiese skaamte is 'n folterende interne 
belewing van onverwagte ontbloting. Dit is 'n diep wond wat primer vanaf 
binne beleef word. Dit word deur Bradshaw (1988: 14) as interne bloeding 
beskryf. Ontbloting van die self is die kern van 'n skaambelewing. 'n 
Skaam individu waak teen ontbloting teenoor homself asook teenoor 
ander. Die self word 'n objek van selfontevredenheid, 'n objek wat nie 
vertrou kan word nie. Die individu met toksiese skaamte aanvaar homself 
nie en ontvlugting van die self word noodsaaklik. Toksiese skaamte is 
paradoksaal en selfgenererend. "The most paradoxical aspect of neurotic 
shame is that it is the core motivator of the superachieved and the 
underachieved, the Star and the Scapegoat, the Righteous and the 
wretched, the powerful and the pathetic" Bradshaw (1988: 14). 

Toksiese skaamte is 'n gevoel van totale isolasie en eensaamheid in die 
volle sin van die woord. 'n Skaam persoon beleef 'n gevoel van afwesigheid 
en leegheid. 

Skaamte gaan dikwels gepaard met sekere liggaamlike reaksies soos bloos, 
sweet, kortasem, versnelde polsslag, maagpyn, tydelike verwardheid en of 
inhibisie van spraak. Liggaamlike reaksies word soms maklik oorkom, 
maar emosionele ongemak, pynlike herinneringe en verhoogde sensitiwiteit 
om weer skaam te voel in soortgelyke omstandighede is meer blywend 
(English, 1994 : l 09). Mallen (Gilbert, e.a., 1994 : 24) beweer dat 'n 
persoon in 'n skaamsituasie konstant bewus is van sy liggaam soos ander 
dit waarneem. 

"If distress is the affect of suffering, shame is the affect of indignity, 
of defeat, of transgression and of alienation. Though terror speaks to life 

and death and distress makes of the world a vale of tears, yet shame 
strikes deepest into the heart of man. While terror and distress hurt, they 
are wounds inflicted from outside which penetrate the smooth surface of 
the ego; but shame is felt as an inner torment, a sickness of the soul. It 

does not matter whether the humiliated one has been shamed by derisive 
laughter or whether he mocks himself. In either event he feels himself 

naked, defeated, alienated, lacking in dignity or worth". 

Tomsins (Kaufman, 1989 : 17) 
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Cesonde skaamte word toksies wanneer dit 'n persoon se identiteit 
oorneem. Die persoon beskou homself as onvolkome, ontoereikend en 
minderwaardig. Om skaamgevoelens te beleef, is om ontbloot te voel op 'n 
pynlik, verkleinerende wyse. Die gevoel van ontbloting is 'n kernfaset van 
toksiese skaamte. 

1.7 DIE VERDERE VERLOOP VAN DIE STUDIE 

Na die voorafgaande definiering, probleemstelling en hipotesestelling ten 
opsigte van die onderhawige ondersoek, sien die verdere verloop van 
studie soos volg daar uit : 

(a) Hoofstuk 2 behels 'n literatuurstudie oor die fenomene skuld en 
skaamte ten opsigte van verskillende teoretiese interpretasies, 
differensiele diagnose, ontwikkeling, funksies en gevolge. 

(b) Hoofstuk 3 beskryf 'n literatuurondersoek, te wete die terapeutiese 
benadering, terapeutiese doelwitte, vaardighede van die terapeut, 
riglyne vir terapeute, soorte terapiee en terapeutiese tegnieke ten 
opsigte van skuld en skaamte. 

(c) In Hoofstuk 4 word 'n beskrywing gegee van die empiriese studie. 
Proefpersone wat aan die hand van 'n kwalitatiewe meetinstrument 
aandui dat hulle patologiese skuld beleef of 'n skaam 
gernternaliseerde identiteit het, sal deur middel van terapie gelei 
word na 'n meer sinvolle bestaan. 

(d) Hoofstuk 5 gee riglyne aan terapeute vir die hantering van skuld en 
skaamte. 

(e) In Hoofstuk 6 word 'n samevatting van die studie in sy geheel 
gedoen, wat dan insluit die bevindinge vanuit die literatuur, 
bevindinge van die empiriese ondersoek, leemtes van die studie, 
bydraes van die studie en moontlike verdere navorsing. 
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HOOFSTUK 2 

LITERATUURSTUDIE: SKULD EN SKAAMTE 

2.1 INLEIDING 

Die navorser het in hierdie hoofstuk ten doel om na die verskynsel van 
skuld en skaamte te kyk. Die volgende sal belig word: differensiele 
diagnose tussen skuld en skaamte, verskillende soorte skuld en skaamte 
en die ontwikkeling, funksies en gevolge van skuld en skaamte. 

'n Redelike volledige en uitgebreide literatuurstudie word gedoen met die 
oog daarop om 'n diagnostiese en terapeutiese vraelys te ontwikkel wat 
deur terapeute gebruik kan word. 

2.2 ONTWIKKELING VAN SKULD EN SKAAMTE IN DIE LITERATUUR 

2.2.1 Eertydse beskouinge van skuld en skaamte 

Vroeer is daar nie duidelik onderskeid getref tussen skaamte en skuld nie. 
Beide emosies word in dieselfde asem beskryf as "morele emosies" wat 
sosiaal onaanvaarbare gedrag inhibeer en morele gedrag in stand hou. 
Gewoonlik is die term "skuld" gebruik om na beide emosies te verwys. Dit 
wil voorkom asof die klem later vanaf skuld na skaamte verskuif het en toe 
weer na 'n differensiasie tussen die twee emosies. 

Die mees omvattende besprekings van skuld in die psigopatologie word 
gevind in die analities-georienteerde teoriee en literatuur. Freud (1937) 
gee veel meer aandag aan die patologiese implikasie van skuld as skaamte, 
spesifiek ten opsigte van obsessionele neurose, masochisme en depressie. 
Freud beweer dat skuld ontstaan vanwee onaanvaarbare impulse wat lei tot 
verskeie selfstraf prosesse en eindig in 'n patologie. Volgens Freud is 
skuld veel meer patologies van aard as skaamte (Gilbert, e.a., 1994 : 23). 

Historiese sielkundiges was bewus van die belang van skuld vir die 
ontwikkeling van die gewete en identifikasie (Hoffman, 1976 : 482), maar 
het skaamte nagelaat of dit as 'n onvolwasse voorloper van skuld beskou 
(Benedict, 1946; Freud, 1937; Barret, e.a., 1993 : 482). Meeste literatuur 
begin met die opmerking dat skaamte in psigo-analitiese literatuur min 
aandag geniet het, min waardeer of misverstaan is (Andrew, e.a., 1983 : 
295). Freud het skaamte onder die sambreel van skuld benader. Hy (1953) 
skryf skaamte grootliks toe aan reaksie formasie teen seksuele 
ekshibisionisme. (Latere navorsers beweer dat Freud se fokus op skuld 
eintlik 'n waninterpretasie van skaamte is). Lewis (Tangney, 1992 : 469) 
beweer dat baie van Freud se bevindinge van skuld in terme van skaamte 
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geherkonseptualiseer kan word. Andrew, e.a. (1983 : 295) skryf die 
beperkte fokus op skaamte in die psigo-analistiese beweging toe aan die 
feit dat skaamte met die self te doen het en dus nie maklik in Freud se 
konsepte integreer nie. Meeste van die betekenisvolle werk oor skaamte is 
gedoen vanuit neo-Freudiaanse perspektief. 

Vroeer is die term "skuld" gebruik om na beide skuld en skaamte te verwys. 
Freud het skaamte onder die sambreel van skuld benader. 

Ander psigo-analiste het skuld en skaamte as vrees vir straf beskou. Piers 
en Singer (1971) beweer dat skuld ontstaan wanneer daar misluk word om 
aan die eise van die superego te voldoen, terwyl skaamte ontwikkel met die 
mislukking van die ego-ideaal (Gilbert, e.a., 1994 : 24). 

Dit wil voorkom asof navorsers op die tydstip van die geskiedenis aandag 
begin gee het aan die differensiasie tussen skuld en skaamte. Lynd (in 
Gilbert) het byvoorbeeld onderskei tussen skaamte en skuld deur sy 
bewering dat skaamte op die self fokus, terwyl skuld op spesifieke gedrag 
fokus (Gilbert, e.a., 1994 : 23). Lewis (1971 : 11) volg met 'n teorie vir die 
differensiering tussen skuld en skaamte in die psigopatologie. Daarna het 
'n aantal literatuurbronne die belangrike verskille in die fenomenologie van 
skuld en skaamte beklemtoon (Barret, e.a., 1993; Gehm en Scherer, 1988; 
Lewis, 1971; Lindsay-Hartz, 1984; Tangney, 1989, 1990, 1991, 1992). 
Hedendaagse literatuur fokus op die persoonlikheids- en gedragskorrelate 
van geneigdheid tot skuld en skaamte (Barrett, e.a., 1993; Gessner en 
Tangney, 1990; Tangney, e.a., 1995, 1996 b). 

Sielkunde van die Self ("Self Psychology") het skaamte 'n meer prominente 
plek in psigopatologie gegee. Psigo-analities georienteerde sielkundiges 
het skaamte as 'n kernfaktor by versteurings soos depressie, skisofrenie, 
bipolere versteurings en narsisme ge"ldentifiseer (Morrison, 1989; 
Nathanson, 1987; Tangney, e.a., 1992 (a) : 470). Alhoewel hierdie teoriee 
verskil ten opsigte van die spesifieke funksie en rot van skaamte, (somrriige 
beskou skaamte as 'n oorsaak van versteurings, terwyl ander skaamte as 'n 
koeksistensie van defekte in die self sien), het hulle almal 'n 
gemeenskaplike fokus op skaamte geplaas, met 'n afname in die fokus op 
die patologiese aspekte van skuld. 

Eksistensiele skrywers het verder gefokus op skaamte en beweer dat 
skaamte ontstaan met die bewuswording van hoe 'n individu in die oe van 
ander voorkom. Mollon (1984 : 212) beskryf deur 'n aanhaling van Satre 
hoe skaamte 'n bewuswording daarvan is om negatief in ander se gedagtes 
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te wees : "To see oneself blushing and to feel oneself sweating, etc., are 
inaccurate expressions which the shy person uses to describe his state; 
what he really means is that he is physically and constantly conscious of 
his body, not as it is for him but as it is for the Other" (Tangney, e.a., 1992 
a :471 ). 

Tangney, e.a. 1992 (a) se vroeere meetinstrumente van skuld soos die van 
Buss en Durkee (1957) en Mosher (1966) is ontwikkel sander om tussen 
skuld en skaamte te onderskei. Dit is dus van min nut vir die identifisering 
van psigopatologiese veranderlikes by skuld en skaamte. Latere navorsers 
het gepoog om meetinstrumente te ontwerp wat beide die emosies hanteer 
asook om tussen die twee emosies te onderskei. Tangney (Tangney, e.a., 
1988 : 471) ontwerp byvoorbeeld die Self-Conscious Affect and Attribution 
Inventory (SCAAI) en die Test of Self-Conscious Affect (TOSCA). 

2.2.2 Hedendaaqse beskouinq van skaamte 

Skaamte word hedendaags toenemend beskou as 'n onderliggende oorsaak 
van verskillende vorme van psigopatologie en versteurings ten opsigte van 
die self (Broucek, 1991; Kaufman, 1989; Gilbert, e.a., 1994 : 24). 
Kognitiewe terapeute assosieer skaamte met vrees vir negatiewe evaluasie. 
Hulle beskou skaamte as deel van evaluasie-vrees wat ontstaan vanuit die 
persepsie dat 'n negatiewe (self) beeld by potensiele evalueerders geskep 
word (Gilbert, e.a., 1994 : 24). 

Sosiale sielkundiges assosieer skaamte met verskeie vorme van publieke 
selfbewustheid, besorgdheid oor self-indrukke en vrees vir negatiewe 
evaluasie deur ander (Crozier, 1990 : 24). Die oorsprong van skaamte en 
gepaardgaande emosies is dus gelee in die interne persepsie van 'n 
individu oor die beeld wat hy ten opsigte van homself by ander laat of die 
indruk wat ander van horn vorm. 

Lewis (1971 : 92; Motion, 1984 : 24) beweer dat vergelyking met ander die 
kern van skaamte is. By skaamte word die self negatief geevalueer en 
minderwaardig beskou in vergelyking met ander. 'n Eienskap van skaamte 
is dat die self onbevoeg en hulpeloos beleef word ten opsigte van ander se 
spot, veragting en straf. Skaamte word ook geassosieer met outonome 
reaksies soos bloos en sweet (Gilbert, e.a., 1994 : 24). 

Hedendaags word skaamte geassosieer met selfbewustheid, besorgdheid 
oor self-indrukke en vrees vir negatiewe evaluering deur denkbeeldige of 
werklike ander - met ander woorde die fokus is op die self. 
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2 .2 .3 Hedendaagse beskouing van skuld 

Lewis (1971) beweer verder dat die vergelyking van die self met ander 
selde by skuld voorkom en dat skuld verband hou met evaluering van 
morele en versorgingsgedrag. By skuld bly die self aktief eerder as 
hulpeloos en minderwaardig al het die self ten opsigte van ander oortree. 
Skuld hou nie verband met vrees vir straf, vrees vir verwerping of die 
behoefte om 'n goeie indruk te laat nie, maar eerder met kooperatiewe en 
versorgingsgedrag. Skuld ontwikkel dus as 'n selfmonitor wat motiveer om 
ander te help, om benadeling van ander (byvoorbeeld om te versuim om 
aan ander te gee wat hulle benodig, om nie te help nie, versorg of te 
beskerm nie) te voorkom. Skuld motiveer, herstel en aktiveer nie 
onderdanige gedrag, soos vermyding en skuiling, wat die kern van 
skaamgedrag is nie (Gilbert, e.a., 1994 : 26; Baumeister, e.a., 1995 : 3). 

Skuld motiveer die individu tot kooperatiewe en versorgingsgedrag - met 
ander woorde die fokus is op gedrag. 

2.3 VERSKILLENDE TEORETIESE INTERPRETASIES 

Die intrapsigiese en interpersoonlike benaderinge ten opsigte van skuld en 
skaamte word kortliks beskryf. 

2.3. l lntrapsigiese benadering 

Navorsers wat skuld vanuit 'n intrapsigiese benadering interpreteer, beskou 
skuld as kastrasie-angs, as 'n produk van konflik tussen die superego en 
ego, as ontologies gesetel in die onvermydelike mislukking van die individu 
om al sy moontlikhede te realiseer, as 'n simptoom van neurose, 
ensovoorts (Baumeister, e.a., 1994 : 244; Cooper, e.a., 1984). 

Die kognitiewe dissonansie teorie beskou skuld as gedrag wat in 
teenstelling is met die individu se opvattings of waardes (fhibodeau en 
Aronson, 1992 : 59). Cooper en Fazio (Baumeister, e.a., 1995 : 190) 
benader skuld as nood oor aversiewe gevolge wat die individu kan 
antisipeer en persoonlik voor verantwoordelik is. 

Volgens die selfpersepsie teorie (Bern, 1972 : 29) lei persone hul innerlike 
gevoelens af deur afleidings vanuit hul overte gedrag te maak. Dit kan dus 
wees dat 'n persoon skuldig voel op grond van sy veronderstelling van 
watter soort gebeure tot skuldgevoelens behoort te lei (Baumeister, e.a., 
1995:191). 
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Aanhangers van die selfbewustheidsteorie beskou skuld as die gevolg van 
vergelykings tussen aspekte van die self teenoor relevante standaarde 
en die begeerte om die diskrepansie tussen die self en die ideale self te 
verminder (Carver en Scheier, 1981; Duval en Wicklund, 1972; Wicklund, 
1975 : 233; Baumeister, e.a., 1995 : 192). 

Aanhangers van die intrapsigiese benadering beskou skuld dus nie as 'n 
sosiale emosie nie. Lewis (1971 : 85) beweer dat die oorsprong van skuld 
slegs in die self gelee is. Volgens Piers en Singer (1971: 68) word 
skuldgevoelens slegs in afsondering ervaar en hou dit geen verband met 
gehore nie. Buss (1980 : 159) beskou skuld essensieel as 'n private 
emosie. 

Piers (Andrew, e.a., 1983 : 297) beweer dat skaamte veroorsaak word deur 
'n ego-ideaal wat nie bereik is nie. Skaamte is dus 'n manifestasie van 
mislukking. Hy assosieer skaamte met vergelyking met ander en met 
minderwaardigheid as uitkoms. Hy beweer dat sulke vergelyking lei tot die 
skaam fenomene van biasing en skuiling. Skaam lei tot skuiling en 
kompensatoriese aktiwiteite om 'n defek te verbloem. 

Die volgende is van belang vir die opvoedkundige sielkundige: 

Skuld is die gevolg van : 

• Onderaktualisering van 'n persoon se moontlikhede. 
• Diskrepansie tussen die self en die ideale self 
• Gedrag wat in teenstelling is met die individu se waardes en opvattings. 
• Antipisering van aversiewe gevolge as gevolg van gedrag waarvoor die 

persoon verantwoordelik is. 

Skaamte word geassosieer met : 

• Vergelyking met ander en met minderwaardigheid as uitkoms. 
• Blosing en skuiling om mislukking van die selfte verbloem. 

2.3.2 lnterpersoonlike benadering 

Navorsers wat skuld vanuit 'n interpersoonlike benadering bestudeer, gaan 
van die standpunt uit dat die oorsaak van skuld gelee is in interpersoonlike 
verhoudings, veral intieme of nabye verhoudings. Die mees algemene 
oorsprong van skuld is gelee in die afskeep van ander in 'n verhouding en 
in nalating daarvan om ooreenkomste of verpligtinge na te kom, byvoor
beeld om nie vir 'n afspraak op te daag nie (Baumeister, e.a., 1994: 1266). 

Die benadering ondersteun die standpunt dat die funksie van skuld 
hoofsaaklik daarin gelee is om interpersoonlike verhoudinge in stand te 
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hou en om gedrag wat verhoudinge benadeel, te voorkom (Baumeister, 
e.a., 1995 : 174). Skuld dien dus as 'n meganisme om gedrag te 
kontroleer, te bevraagteken en te verander met die doel om 
interpersoonlike verhoudinge in stand te hou. Baumeister, e.a. (1995 : 
1267) korreleer skuld sterker met interpersoonlike verhoudinge as enige 
ander negatiewe affektiewe toestand. Mense voel skuldig om na te laat, 
teleur te stel, te misbruik, seer te maak, te verraai en uit te buit. 

Skuld dien as 'n emosionele sein dat 'n spesifieke gedrag onaanvaarbaar is 
en verander of gestaak moet word. Skuldgevoelens word geassosieer met 
'n hoe voorkomssyfer van gedragsverandering, apologie, belydenis en die 
leer van lesse (Baumeister, e.a., 1995 : 173). 

Die oorsaak van skuld is gelee in interpersoonlike verhoudinge en die 
funksie daarvan is om interpersoonlike verhoudinge in stand te hou. 

Beide die intrapsigiese en die interpersoonlike benaderinge is essensieel 
om tot begrip van skuld en skaamte te kom. Skuld is nie slegs 'n private, 
innerlike reaksie wat binne die self ontstaan deur die evaluasie van eie 
gedrag nie. lnterpersoonlike interaksie is net so 'n belangrike komponent 
van skuld. 

Skuld moet eerder gesien word as 'n intrapsigiese uitkoms en bemiddelaar 
van interpersoonlike prosesse. 

2.4 DIFFERENSIELE DIAGNOSE TUSSEN SKULD EN SKAAMTE 

Tot onlangs is daar nie duidelik onderskeid getref tussen skaamte en skuld 
nie. Die term "skuld" is gewoonlik gebruik om na beide die emosies te 
verwys. Skuld en skaamte is egter twee outentieke emosies met 
verskillende fenemenologiese eienskappe, verskillend binne 
interpersoonlike konteks, verskillend ten opsigte van persepsie van die 
emosioneel opwekkende situasie, asook verskillend ten opsigte van 
motivering vir daaropvolgende gedrag. 

Buiten bogenoemde verskille beskou sekere navorsers die twee emosies as 
lede van dieselfde emosionele familie, naamlik die familie van negatiewe 
selfbewuste emosies (Tangney, e.a., 1992 (c) 1264). Die twee emosies het 
'n familieverband in die sin dat albei intense disforiese emosies is 
(algemene gevoel van angs, rusteloosheid en neerslagtigheid), wat 
ontstaan as gevolg van een of ander persoonlike mislukking of oortreding 
en sluit 'n groat mate van selfevaluering in (Tangney en Miller, 1996 (a) : 
1264). By beide die emosies het die individu spyt oor die fout wat begaan 
is (Niedenthal, e.a., 1994 : 586). 
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in nie. Mense in 'n skuldervaring beweer dikwels dat hulle gepreokkupeer 
is met die oortreding en dit oor en oor bedink en wens dat hulle dit nooit 
gedoen het nie of dat hulle die skade kan herstel (fangney 1995 : 1135). 

2.4.3 Skuld- of skaamte-gedisponeerdheid 

Meeste mense ervaar beide skaamte en skuld in verskillende fases van hul 
lewens. Dit blyk egter dat sommige mense in dieselfde negatiewe situasie 
meer geneig is om skuldig te voel en ander om skaam te voel (Harder en 
Lewis : 1987; Tangney, 1995 : 1138). Daar is dus individuele verskille ten 
opsigte van die mate waarin mense geneig is om skuldig of skaam te voel. 
Die verskille kan volgens Tangney (1995 : 11 39) en talle ander navorsers 
met 'n interpersoonlike interpretasiewyse (fangney, e.a., 1988; Tangney, 
1992) toegeskryf word aan 'n persoon se unieke intrapersoonlike en 
interpersoonlike eienskappe. 

Eerstens blyk dit dat morele gedrag beduidend positief korreleer met 
skuldgeneigdheid, maar nie met skaamte nie. Die moraliteit van die 
skuldgeneigde persoon word ook nie verbind met 'n veroordelende 
ingesteldheid teenoor persone wat minder moreel ingestel is nie (fangney, 
1995 : 1140). 

Tweedens blyk dit dat skaamgeneigdheid met interpersoonlike woede en 
vyandigheid korreleer (fangney, e.a., 1992 (a) : 673). Lewis (1971 : 205) 
beweer dat die skaamgeneigde persoon sy woede rig na ander, wat 
verantwoordelik vir die gevoel van skaamte is, deur byvoorbeeld die 
persoon te blameer. Deur hierdie proses probeer die skaamgeneigde 
individu beheer herwin. 'n Verlies aan beheer is kenmerkend van skaamte. 

Verder is daar 'n sterk verband gevind tussen empatie vir ander en 
skuldgeneigdheid. In teenstelling daarmee is 'n negatiewe korrelasie 
tussen skaamgeneigdheid en empatie vir ander gevind asook 'n positiewe 
verband tussen skaamte en se/fgeorii.nteerdheid (fangney, 1995 : 1140). 

Laastens beweer Ferguson e.a. (1991 : 837) dat destruktiewe sosialisering 
in 'n persoon se kinderdae die belangrikste faktor is in predisponering van 
skaamgeneigdheid. Destruktiewe ervaringe sluit in mishandeling, 
verwerping, verwaarlosing, aanhoudende kritiek en oorbeklemtoning van 
die kind se vermoe om situasies in die gesin te hanteer soos alkoholisme of 
depressiewe ouers (Zahn-Waxler e.a., 1990 : 51-59). 

Skaamgeneigde individue korreleer met die volgende : 

• Gebrekkige vermoe tot empatie. 
• Die geneigdheid om te blameer. 
• Gereelde belewing van woede en vyandigheid. 
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• Verlies van selfbeheer. 
• Selfgeorienteerdheid. 

2.4.4 Skuld, skaamte en selfkonsep 

Kognitiewe navorsers soos Bybee en Zigler (1991: 741) beweer dat 'n 
groter selfbeeld diskrepansie verband hou met 'n groter gedisponeerdheid 
tot skuld. Skuld korreleer ook sterk met 'n hoer ideale selfkonsep. Hulle 
bevind ook dat skuld en groter selfbeeld-diskrepansie meer by kinders met 
hoer intellektuele vermoens voorkom. 'n Hoer ideale selfbeeld en meer 
skuld by kinders hou verband met beter akademiese prestasie, minder 
leerprobleme en minder gedragsprobleme. Alhoewel skuld met 'n groter 
selfbeeld diskrepansie asook met 'n hoer ideale selfbeeld korreleer, hou dit 
nie verband met 'n swakker werklike selfbeeld, soos by skaamte nie 
(Tangney, 1992 : 471 ). Dit blyk dat skuld ook verband hou met die 
begeerte om die selfbeeld te verbeter of te herstel (Baumeister, 1994 : 
255). 

Kyk Figuur 6 (5.2.1.3). 

Die verlies van selfbeeld is volgens Tangney, e.a. (1996 (b) 798) 
kenmerkend van skaamte. 

2.4.5 Skuld, skaamte en die self 

Volgens Tangney word skuld van die selfverwyder deurdat die persoon nie 
op die self fokus nie, maar op die daad. 

By skaamte word die totale self van die persoon betrek. Die "bad thing" 
word deur die skaam persoon beleef as "bad self'. Die totale self word 
pynlik betrag en as negatief geevalueer met 'n gepaardgaande gevoel van 
ineenkrimping, verkleining, hulpeloosheid en waardeloosheid. 

Soos die individu meer skaamervaringe beleef, word groter dele van die 
self deur skaamte deurdrenk en deur die persoon onteien. Die persoon 
beleef homself as 'n objek, 'n persoon wat vir homself vreemd is en wat nie 
meer deel voel van sy eie ervaringe nie. Sinne wat skaamgeneigde 
individue gebruik is byvoorbeeld, "ek is nie meer myself nie", "ek voe/ /eeg" 
en "ek voe/ vreemd, asof ek nie bestaan nie". 

Aangesien die persoon nie hierdie kroniese pyn en lyding kan verduur nie, 
word basiese outonomiese verdedigingsmeganismes in werking gestel. 
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"Once these defenses are in place they function automatically and 
unconsciously, sending our true and authentic self into hiding" (Bradshaw, 
1988 : 73). Met hierdie proses begin die individu om vals selwe te vorm 
om sy pyn te bedek, "we become master impersonators" (Bradshaw, 1988 : 
73). 

2.4.6 Veldafhanklike teenoor veldonafhanklike persoonlike style 

Die veldafhanklike persoon, met sy minder gedifferensieerde self, is meer 
geneig tot die globale, minder gedifferensieerde ervaring van skaamte, 
asook die globale ervaring van depressie. Dit is vir die veldafhanklike 
individu moeilik om 'n objek, onafhanklik van die konteks waarin hy 
voorkom, te onderskei. Veldafhanklike individue is dus meer ander-gerig 
en meer be·invloedbaar deur opinies van ander as veldonafhanklike 
persone. Hulle maak ook meer van minder gedifferensieerde verdedigings
meganismes, soos ontkenning en onderdrukking gebruik (Andrew, e.a., 
1983 : 298; Lewis, 1971 : 48). 

Die veldonafhanklike persoon, met sy meer duidelik gedifferensieerde self, 
is meer geneig om skuld te ervaar - wat die differensiasie tussen self en 
gedrag behels. Hierdie persone is ook meer geneig tot obsessies en 
paranoia wat duidelike onderskeiding van "veld" en "self behels (Tangney, 
1992 : 470; Lewis, 1971 :48 ). 

2.4.7 Verskille in georienteerdheid ten opsigte van die self by skuld en 
skaamte 

"The experience of shame is directly about the self, which is the focus 
of evaluation. In guilt, the self is not the central object of negative 

evaluation, but rather the thing done or undone is the focus. In guilt, 
the self is negatively evaluated in connection with something but is 

not itself the focus of the experience" 

(Lewis : 1971, 30) 

Persone wat skaam voel, is geneig om meer egosentries te wees, terwyl 
persone wat skuldgevoelens ervaar meer ander-georienteerd is. Skaamte 
impliseer 'n fokus op die self, terwyl skuld 'n fokus op spesifieke gedrag 
impliseer. 'n Persoon wat skaamgevoelens ervaar, fokus op negatiewe 
selfevaluasie en sal dus vanselfsprekend meer besorgd wees oor ander se 
evaluasie van horn. In teenstelling is 'n persoon met skuldgevoelens nie 
egosentries nie - hy fokus op negatiewe gedrag verwyderd van die self, en 
sal daarom meer geneig wees om besorgd te wees oor die effek van sy 
gedrag op ander (Tangney, 1995 : 1136). Taite navorsers beskryf 'n 
definitiewe verband tussen skuldbelewing en empatie (Eisenberg, 1986 : 
292). "Rather, because the focus on the specific behavior is likely to 
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highlight the consequences of that behavior for a distressed other, guilt 
serves to foster a continued other-oriented empathic connection" (Tangney, 
1995 : 1137). 

In teenstelling met skuld is gevoelens van skaamte onversoenbaar met 
ander-georienteerde empatie. Skaamte is 'n tipies akute, pynlike ervaring 
wat op die selffokus. Hierdie preokkupasie met die self neem die fokus 
weg van ander wat dus ander-georienteerde gevoelens van empatie 
verhoed. Mense met skaamgevoelens is minder geneig om besorgd te 
wees oor die pyn wat veroorsaak is ten opsigte van ander. Hulle is eerder 
behep met die negatiewe karaktereienskappe van die self Die akute 
selffokus van skaamte lei dus eerder tot selfgeorienteerde reaksies as wat 
dit ander-georienteerde empatiese besorgdheid kweek (Tangney, 1995 : 
113 7). 

Kyk Tabel 7 (5.2.1.5). 

Met ander woorde 'n skaam persoon beleef sy self as minderwaardig en 
waardeloos, terwyl 'n persoon wat skuldig voel sy self beleef asof hy 'n 
"slegte" mens is. Skuld, in teenstelling met skaamte, behels dus nie 'n 
totale verandering van die persoon se self nie. Die skuldige persoon 
aanvaar dat hy iets verkeerd gedoen het, maar beleef homself nie as totaal 
sleg nie. Hy voel eerder onseker oor sy identiteit in terme van "goed" of 
"sleg". 

Die volgende aanhalings (Lindsay-Hartz, 1984 : 695) illustreer die spanning 
wat 'n skuldige persoon beleef ten opsigte van sy "goed" of "sleg" identiteit: 

"It's like a split personality. Like an angel and a devil ... / feel like a monster, 
and that I'm evil ... but yet I know that I'm not evil ... I feel like that certain 
thing, but I know I'm not". 

"/kind of felt that I knew that it wasn't really me, but yet I knew there was 
a part of me that did it and that a part of me allowed myself to do it ... lt 
was like I was going almost against myself'. 

"/ didn't react as I normally do. I was a stranger to myself .. /, at that 
instant, had become a person I wasn't". 

2.4.8 Gedragsresponse van skuld en skaamte 

Gilbert, e.a. (1994 : 34) beweer dat skaamte met sy affektiewe korrelate 
soos hulpeloosheid, persepsies van minderwaardigheid, selfbewustheid, 
ensovoorts geassosieer word met onderdanige gedrag. (Hy beweer ook dat 
dit eerder die onderdanige gedrag as skaamte is wat verband hou met 
depressie). 
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Volgens Barrett, e.a. (1993 : 481) word skaamte verder gekenmerk deur 
vermydingsgedrag soos onttrekking en skuiling ("vermyders"), terwyl skuld 
gekenmerk word deur herstelling en belyding ("herstellers"). Aangesien 
skaamte oor die algemeen 'n meer pynlike ervaring as skuld is en omdat 
skaamte 'n gevoel van ontbloting voor 'n werklike of verbeelde gehoor 
impliseer, lei dit daartoe dat 'n persoon wat skaam voel 'n begeerte kry om 
te vlug van die situasie wat die skaamte veroorsaak asook om in die aarde 
te verdwyn (Tangney, 1995 : 1138). 

Skuldgevoelens, in skerp teenstelling, hou persone konstruktief betrokke in 
die interpersoonlike situasie deurdat die individu die skade wat berokken 
is, wil herstel. Skuldbelewing motiveer die begeerte om te bely, verskoning 
te vra en om die skade te herstel (Tangney, 1995 : 11 38 ). Hierdie 
motivering vir herstel ontstaan moontlik van gevoelens van ander
georienteerde empatiese besorgdheid wat skuld dikwels vergesel. 

Dit blyk dat skuldgevoelens die meer morele emosie is in die sin dat dit lei 
tot konstruktiewe, toekoms-georienteerde verantwoordelikheid, herstel en 
beloning. Skaamte verteenwoordig die meer danker kant van morele affek 
deurdat dit die individu motiveer om te skuil, te ontwyk en te ontsnap en 
om van sy verantwoordelikhede te ontvlug wanneer hy oortree of foute 
maak (Tangney, 1995 : 1138). 

2.4.9 Emosionele response van skuld en skaamte 

Skaamervaringe is 'n dubbele hou vir 'n persoon; hy voel vernietig beide 
omdat hy so 'n veragtelike persoon is en omdat hy sy defektiwiteit totaal 
ontbloot beleef. Hy ervaar oorweldigende emosies van onbevoegdheid, 
vernedering en selfveragting. 

Die skaam persoon se selfgesprekke is bv. : "ek is waardeloos', "ek is 
veragtelik", "ek is 'n slegte mens", "ek is niks nie". Hy sien ook nie 
positiewe aspekte omtrent homself om te kompenseer vir sy defektiwiteit 
nie. 

Die volgende aanhalings (Lindsay-Hartz, 1984 : 694) illustreer emosionele 
response van skaam persone: 

"It makes you like a worthless kind of person ... / was trying hard to control . 
myself, to appear in control, but obviously not. .. / probably felt small and 
inadequate ... / wasn't enough". 

"/just generally felt like I wasn't good at anything. My image shrank ... / felt 
like I wasn't smart. I wasn't talented, that I was lacking in all respects". 

"/felt small ... / physically felt small and helpless". 
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Skaamte behels ervaringe van hulpeloosheid, minderwaardigheid, 
selfbewustheid, onderdanigheid, ensovoorts (Gilbert, e.a., 1994 : 34). 

Die primere reaksies op skuld is kognitief en handelend van aard. 
Skuldgevoelens is dikwels 'n mengsel van emosie en gedagtes. Die 
persoon se denke word geokkupeer met pynlike gedagtes oor dit wat hy 
gedoen het, wie hy benadeel het en wat hy kan doen om te vergoed (Potter
Efron, 1989 : 7). 

Die volgende aanhalings (Lindsay-Hartz, 1984: 695) illustreer response van 
persone wat skuldig voel : 

"/ went over the whole situation ... / went over that time and again and 
again ... / would say, for a year, year and a half, periodically I'd dream the 
whole thing out. Wake up in the middle of the night and rethink it out". 

"/ felt very uncomfortable, tense and anxious. I felt uncomfortable in the 
sense that ... / felt like I was out of place". 

"Guilt is walking down a dark passageway with a little light on, one light. 
Walking endlessly and alone. And haunted". 

2 .4. 1 0 Fisiese response van skuld en skaamte 

Skaamte lei tot 'n hele aantal outonome reaksies soos om te bloos, te 
sweet, die begeerte om in die aarde te verdwyn, weg te kyk, ensovoorts. 
Skuld word nie met direkte fisiologiese response geassosieer nie, maar 
gaan gepaard met herstellende gedrag. 

2.4.11 Affektiewe korrelasies met skuld en skaamte 

Skaamgeneigdheid word geassosieer met ontstaan van woede teenoor die 
self asook woede teenoor ander, agterdogtigheid, gebelgdheid, depressie, 
fyngevoeligheid, ge·1rriteerdheid 1 en 'n neiging om ander te blameer asook 
vyandigheid (Tangney, 1996 (b) : 798; Ferguson e.a., 1991: 282; Rothbart, 
1994 : 27). Volgens Gilbert, e.a. (1994 : 23) is gevoelens van 
hulpeloosheid, woede, selfbewustheid en vrees om negatief geevalueer te 
word en minderwaardigheid deel van die skaambelewing. 

Lewis (1971: 205) het die verband tussen skaamte en vernederende woede 
("humiliated fury") ondersoek. Volgens Lewis word vyandigheid aanvanklik 
na binne gerig, maar omdat skaamte ook die verbeelding van afkeurende 
ander insluit, word die vyandigheid maklik na ander, wat verantwoordelik 
vir die aversiewe gevoel van skaamte gehou word, gerig. Lewis noem 
verder dat hierdie ander-gerigte vyandigheid moontlik as verdedigings
meganisme dien, aangesien die persoon deur die proses poog om beheer 
te herwin. 'n Verlies aan beheer is kenmerkend van skaamte. 
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Tangney (1995 : 1140) deel mee dat 'n groat aantal navorsers bevind het 
dat skuldgeneigde persone eerder geneig is tot uitwaarts gerigte woede en 
vyandigheid (Tangney, e.a., 1992 : 673; Tangney, e.a., 1996 (b)). In 
teenstelling korreleer "skaamvrye skuld" negatief met woede. 

Verder wil dit ook voorkom asof skaamgeneigde persone, wanneer hulle 
kwaad is, nie hulle woede konstruktief kan hanteer nie. Tangney (1995 : 
1140) dee I mee " ... we found that shame was clearly related to maladaptive 
and nonconstructive responses to anger across individuals of all ages". 
Retzinger (1987: 1 51-181) praat van die "shame-rage spiral" en beweer dat 
skaamgeneigdheid konsekwent verband hou met kwaadwilligheid, 
onvanpaste aggressie, selfgerigte vyandigheid, gereelde episodes van 
woede met negatiewe langtermyn gevolge. 

Skaamvrye skuld word in teenstelling geassosieer met laer woedevlakke, 'n 
neiging om verantwoordelikheid te aanvaar vir foute en 'n vermoe om met 
ander te empatiseer (Tangney 1996 (b) : 798). Skaamvrye skuld lei dus tot 
'n aanvaardig van verantwoordelikheid eerder as 'n geneigdheid om ander 
te blameer vir negatiewe interpersoonlike gebeure. Tangney, e.a. (1992 
(a) : 670) skryf dit toe aan die feit dat skuld verwyderd van die self is en 
dus minder geneig is om selfverdediging reaksies soos blamering en 
eksterne aggressie te ontlok. Dit wil dus voorkom asof skuld
geneigdheid verband hou met 'n duidelike onderskeiding tussen die self en 
gedrag en die vermoe om te onderskei tussen eie perspektief en die 
perspektief van ander (Tangney, e.a., 1992 : 674). 

2.4.12 Skuld, skaamte en psigopatologiese simptome 

Skaamgevoelens word 'n patologie wanneer dit ge"internaliseer word as dee I 
van die persoon se identiteit. Resultate van Tangney (1995 : 1141) en talle 
ander navorsers dui aan dat skaamgeneigdheid geassosieer word met 'n 
wye verskeidenheid psigologiese simptome. 

Patologie ontstaan ook wanneer die individu uit gewoonte 
verdedigingstrategiee gebruik, ook in nie-bedreigende situasies . Skaamte 
word met die volgende patologiee geassosieer: narsistiese en grenslyn 
persoonlikheidsversteurings, depressie (wat baie in die literatuur 
beklemtoon word), somatisering, skisofrenia, paranoia, angsversteurings, 
histerie, obsessief-kompulsiewe simptome, selfvernietigende gedrag, 
"acting-out" gedrag, lae selfkonsep, afhanklikheid, fisiese en seksuele 
mishandeling, seksuele disfunksies, eetversteurings, fobiee en verslawings. 
(Harper en Hoopes, 1990 : 42; Kaufman, 1989 : 133; Lewis, 1971 : 11; 
Morrison : 1989; Laughead, 1992 : 130). Verskeie navorsers beskryf veral 
die verband tussen skaamte en narsisme. 
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"Shame is the affect which is the source of many complex and 
disturbing inner states: depression, alienation, self-doubt, isolating 
loneliness, paranoid and schizoid phenomena, compulsive disorders, 

splitting of the self, perfectionism, a deep sense of inferiority, 
inadequacy or failure, the so-called borderline conditions and 

disorders of narcissism" 

(Gershen Kaufman, in Bradshaw : 1988, p. viii) 

Volgens Tangney, e.a. (1992 (b) : 475) is die volgende redes waarom 
skaamgeneigde individue meer geneig is tot psigopatologiese simptome : 

• Skaamte is 'n pynlike, verwoestende belewing wat lei tot belemmering 
van die persoon se aanpassing selfsisteme ("adaptive self-functions") en 
na herhaaldelike skaambelewinge word die persoon weerloos teen 
verskeie psigopatologiese versteurings. 

• Skaamgeneigde persone is dikwels ook geneig tot gevoelens van 
hulpeloosheid wat weer 'n oorsaak is van depressie en ander 
versteurings. 

• Wanneer persone bewus word van hul psigopatologiese simptome, 
vergroot die moontlikheid van verdere skaambelewinge. 

lnterpersoonlike navorsers assosieer skaamvrye skuld nie met enige 
psigologiese simptome nie. Volgens hierdie navorsers gee skaamvrye 
skuld nie aanleiding tot psigopatologiese simptome nie, maar dien eerder 
as aanpassing deur byvoorbeeld te bely, om verskoning te vra of om op 
een of ander wyse te vergoed vir die skade wat aangerig is. 

Navorsers met 'n intrapsigiese perspektief, soos Freud (1953), beklemtoon 
die selfstraf aspekte van skuld. Die pasient sien geen rede vir herstel nie, 
maar wel vir ekstreme vorme van intrapsigiese selfstraf wat tot 'n hele 
aantal psigopatologiese simptome aanleiding kan gee. Kliniese 
gevallestudies verwys ook dikwels na wanaangepaste skuld wat gekenmerk 
word deur kroniese selfblamering en 'n obsessiewe oorpeinsing van 'n 
spesifieke gedrag. Hierdie vorm van skuld beskryf interpersoonlike 
navorsers soos Tangney, e.a. (1992 (b) : 476) as skuld vermeng met 
skaamte. "And, in effect, it is the shame component that sets the stage for 
psychological symptoms" 

Dit is dus die skaam komponent van die sekwensie wat die patologie 
veroorsaak. Die gedrag kan verander en die negatiewe effek van die 
gedrag kan herstel word, maar 'n self wat tot die kern toe gedefekteer 
word, is moeilik om te herstel. 

Volgens Lewis (Tangney, e.a., 1992 (b) : 470) is skaamgeneigde individue 
meer gepredisponeer tot affektiewe versteurings, veral depressie, terwyl 
skuldgeneigde individue meer geneig is tot kognitief-verwante versteu-
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steurings, soos paranoia en obsessief-kompulsiewe sindrome. Lewis 
bevind verder ook dat die minder gedifferensieerde veldafhanklike persoon 
meer skaamgeneig is en meer geneig is om aan depressie te ly. Die meer 
duidelik gedifferensieerde veldonafhanklike persoon is meer geneig om 
skuldgeneig te wees (sluit die onderskeid tussen self en gedrag in) en ook 
meer geneig tot obsessiewe en parano·lde simptome (Tangney, e.a., 1992 
(b) : 470). 

Die navorser het die voorafgaande (2.4.1 tot 2.4.12) in tabelvorm 
voorgestel om sodoende enersyds 'n beeld te gee van die diagnostiese 
verskille tussen skuld en skaamte en om andersyds 'n vraelys vir die twee 
emosies te kan saamstel 

Kyk Figuur 5 (5.2.1) en Tabet 8 (5.2.1.11 ). 

2.5 VERSKILLENDE SOORTE SKULD EN SKAAMTE 

Verskillende soorte en vorme van skuld en skaamte word kortliks bespreek 
om die terapeut behulpsaam te wees in die bepaling van die aard van skuld 
en skaamte by kliente. 

2.5.1 Skaamte 

Skaamte kan gedifferensieer word in twee vorme, naamlik gesonde 
skaamte en toksiese skaamte. 

2.5.1.1 Gesonde skaamte 

Gesonde skaamte is emosionele seine wat die individu daarop wys dat hy 
beperk is, foute maak, soms hulp nodig het - met ander woorde mens is. 
Gesonde skaamte stet grense ten opsigte van die mens se beperkinge. In 
'n situasie wat verleentheid veroorsaak, voel 'n persoon onbevoeg om een 
of ander situasie in die teenwoordigheid van ander te hanteer. In sulke 
omstandighede beleef 'n persoon gesonde skaamte en bloos byvoorbeeld 
as manifestasie van menslike beperkinge. 

2.5.1.2 Toksiese skaamte 

Verskillende wyses waarop toksiese skaamte voorkom, word kortliks 
bespreek. 

(a) Skaamte as identiteit 

Enige menslike emosie kan ge·1nternaliseer word. Wanneer skaamte 
ge·lnternaliseer word, word dit die kern van die persoon se karakter en sy 
identiteit. lnternalisering van skaamte is 'n proses wat met verloop van tyd 
plaasvind. Dit is 'n proses wat plaasvind wanneer die kind identifiseer met 
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'n rolmodel wat skaam deurdrenk is, wanneer die kind op een of ander 
wyse verwerp is, sy emosies, behoeftes en drifte deur skaamte deurdrenk 
word en wanneer verskeie herinneringe van vorige skaamervaringe 'n 
"collage" van skaamte veroorsaak. "To be shame-bound means that 
whenever you feel any need or any drive, you immediately feel ashamed" 
(Bradshaw, 1988 : 12). 

(b) Skaamte as selfvervreemding en isolasie 

Selfvervreemding vind plaas wanneer 'n individu sekere dele van sy self as 
vreemd beleef. Wanneer 'n kind byvoorbeeld nie toegelaat word om kwaad 
te word in sy gesin nie, word sy woede 'n vreemde deel van homself en 
ervaar hy skaamte indien hy kwaad word. Die onaanvaarbare deel van die 
self word onteien en geskei van die self Op dieselfde wyse word al hoe 
meer emosies, behoeftes en drifte deur toksiese skaamte deurdrenk en 
meer van die self word vervreem. Uiteindelik wanneer skaamte ge·lnter
naliseer is, is niks meer van die self aanvaarbaar vir die individu nie. Die 
selfverwerp die self in totaliteit. Die onteiende de le van die self word dan 
geprojekteer in verhoudings, ervaar as 'n gesplete persoonlikheid of selfs 
as meervoudige persoonlikhede. Om vervreem van die self te wees, skep 
'n gevoel van onwerklikheid. Die persoon is later nie meer bewus van wie 
hy werklik is nie (Bradshaw, 1988 : 14). 

(c) Skaamte as vats self 

Die persoon beleef sy ware self as gebrekkig en gedefekteer en 'n vats self 
wat nie gebrekkig of gedefekteer is nie, ontstaan (English, 1994 : 109). 
Sodra 'n persoon sy vats self uitleef, hou hy op om psigologies te bestaan -
om as outentieke, egte mens te leef. Die proses van vals sel(Wording, 
word deur Alice Miller as "soul murder" beskryf (Bradshaw, 1988 : viii). 
Deur nie die ware self te aanvaar nie, poog die individu om 'n kragtige vals 
self te skep, of hy gee moed op en word "minder" mens. Die vats self kan 
'n perfeksionis, slonskous, gesinsheld of swartskaap wees. Toksiese 
skaamte skei die individu van homself en van ander, is verloening van die 
self en lei tot lewenslange verbloeming van die self en geheimhouding 
(Bradshaw, 1988 : 3). 

(d) Skaamte as kern en oorsaak van alle vorme van verslawinq 

Toksiese skaamte is volgens Bradshaw (1988 : 5) die oorsprong van alle 
kompulsiewe en verslawingsgedrag. Kompulsiewe of verslawingsgedrag is 
'n patologiese verhouding met enige gemoedsveranderende ervaring. Die 
motivering van enige verslawing is die verskeurde self, die oortuiging dat 
die persoon defektief as mens is. Die verslawing, hetsy 'n ingestiewe 
verslawing of 'n aktiwiteit verslawing (soos werk, koop of dobbel) is 'n 
paging tot 'n intieme verhouding. Die werkholis het 'n liefdesverhouding 
met sy werk, die alkoholis met drank. Elkeen verander die gemoed
stemming om die gevoel van eensaamheid en die seer van skaamte te 
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vermy. Verslawing lei egter tot nog meer skaamte, wat dan weer tot 
verdere verslawende prosesse lei. 

Kyk Skaam-Atkoholisme Spiraal, Figuur 10 (5.2.4.2, c). 

(e) Skaamte as grootsheid 

Grootsheid kan in die vorm van narsisme of hutpetoosheid voorkom. 
Elkeen van hierdie ekstreme is 'n weiering om mens te wees. Die een is 
meer as mens en die ander minder as mens. "Ek is die beste/slegste wat 
daar nog ooit was" (Bradshaw, 1988:4). 

Tabet 10 (kyk 5.2.2.2) dui die wyses waarop toksiese skaamte voorkom 
aan. 

2.5.2 Skuld 

Dit is eerstens nodig om te onderskei tussen rasionete en irrasionete skutd, 
aangesien die twee vorme van skuld verskillende hanteringswyses imptiseer 
(Zentner e.a., 1993 : 31 ). 

(a) Rasionete skuld 

Rasionete skutd word gedefinieer as angstigheid wat beleef word as gevotg 
van 'n werklike oortreding en gedrag wat in konflik met 'n 
ge"internaliseerde etiese sisteem is. Rasionete skutd verminder met herstel
tende gedrag waar die persoon poog om dinge weer "reg" te maak. 

(b) lrrasionete skuld 

lrrasionete skutd word gedefinieer as skutd wat ontstaan van verbeetde 
gebeure of gebeure wat nooit werktik plaasgevind het nie. lrrasionete 
skuld ontstaan ook dikwets by individue wat 'n gesinsnorm, wat verskit van 
die van die sametewing, skend. Met ander woorde athoewet hut die 
aanvaarde sosiate norm uitleef, beteef hulle nog steeds skutd omdat hulle 
nie die gesin se norm uitteef nie. Fantasering oor aanranding is 'n 
voorbeetd van irrasionete skutd. Aangesien daar geen oortreding en geen 
werktike gebeure is nie, word die skutd as irrasioneet beskou en is 
intervensie nodig. Geen herstellende gedrag is dus moontlik of nodig nie. 

(c) Votwasse skutd 

Votwasse skutd ontstaan vanuit opregte besorgdheid of omgee vir 'n ander 
persoon. Dit sluit empatie in en 'n vermoe om vir ander om te gee, 
afsondertik van die self. Votwasse skutd is 'n gevoet van pyn omdat die 
persoon sy gedrag of gedagtes as pyntik vir 'n ander evatueer. Die skutdige 
persoon ervaar die skutd as 'n afsonderlike emosie en nie as 'n ekstensie 
van die pyn van die beseerde persoon nie. Hy verstaan ook dat sy skuldige 
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gedrag 'n enkele aksie in 'n komplekse sisteem van interakies is eerder as 
'n handeling van totale destruksie. Volwasse skuld is 'n rasionele vorm van 
skuld (Zentner e.a., 1993 :31 ). 

(d) Narsistiese skuld 

Die simptome van volwasse skuld, naamlik pyn oor dit wat gedoen is en die 
simptome van narsistiese skuld is dieselfde en 'n versigtige differensiasie 
moet gemaak word. By narsistiese skuld ontstaan die pyn egter nie vanuit 
'n opregte besorgdheid vir die beseerde persoon nie en ook nie vanuit 
opregte spyt oor die daad nie. Die individu is primer besorgd oor sy eie 
gevoelens en behoeftes. Daar is min besorgdheid of empatie vir ander. 
Skuldgevoelens se oorsprong is eerder gelee in verlies van selfbeeld, vrees 
vir vergelding, vrees vir verlies van positiewe gevoelens vanaf die beseerde 
persoon, behoefte vir goedkeuring van ander, vrees dat sulke goedkeuring 
en die gepaardgaande bevrediging daarvan teruggehou sal word - met 
ander woorde selfgeorienteerde motiverings wat 'n ongedifferensieerde 
self voorstel. Narsistiese skuld hou nie verband met herstellende gedrag 
nie, maar is eerder 'n paging om vergelding te verhoed (Zentner e.a., 1993 
: 34). 

(e) Eksistensiele skuld 

Eksistensiele skuld verwys na persone wat skuldig voel oor die blote feit 
dat hulle bestaan of leef. Hulle beleef konstante gevoelens dat hulle nie 
positiewe lewenservaringe, besittings en prestasies verdien nie. Persone 
met eksistensiele skuld vind nie plesier in hul prestasies nie en aanvaar nie 
'n ander persoon se positiewe interpretasies ten opsigte van hulself nie. 

Summers (1996 : 47) beweer dat die lewensgeskiedenis van persone met 
eksistensiele skuld daarop dui dat hulle onderworpe was aan 'n omgewing 
wat slaafse toegewydheid vereis sander dat hulle 'n outonome self kon 
ontwikkel. 'n Voorbeeld is 'n kind wat in 'n huis bly waar die een ouer 'n 
afwesige alkoholis is en die ander ouer 'n depressielyer is wat afhanklik van 
die kind se ondersteuning en liefde is. Die kind gee dan al die aandag en 
ondersteuning, maar smelt ook saam met die ouer se waardes, houdinge, 
wense en behoeftes. Die patroon verander nie maklik nie, want die kind 
voel dat die ouer sal ingee as hy nie konstant ondersteun nie en vrees ook 
dat hy die ouer se liefde kan verloor. Die gevolge is nie slegs 'n gebrek aan 
outonomie, gevoelens van ontevredenheid en leegheid nie, dit is 'n 
diepgewortelde gevoel van skuld oor die versaking van die self Die kind 
voe I skuldig omdat hy nie van die ouer kan skei en 'n eie self kan ontwikkel 
nie. Sulke persone misluk om te skei uit vrees eerder as skuld en skuld is 
die uitkoms van die toegewydheid eerder as die oorsaak. "A deeply 
unconscious sense of having damaged, or in extreme cases, murdered the 
self leads to a crippling sense of guilt for one's very existence .... " Summers 
(1996 : SO). Eksistensiele skuld is 'n simptoom van selfsabotasie. 

28 



(f) Pseudo-skuld 

Volgens Zentner, e.a. (1993 : 35) is pseudo-skuld 'n verdedigingsmega
nisme teen die selfpersepsie dat 'n persoon onvoorwaardelik sleg is. Om 
onvoorwaardelik sleg te wees is om ongeliefd te wees met geen hoop op 
verbetering nie. Die individu dra die innerlike veroordeling dat hy verdoem 
is om as 'n verworpene te leef en dat alles van homself veragtelik en 
onverdraaglik is. Hierdie vorm van skuld vind oorsprong vanuit 'n 
onvolwasse en onderontwikkelde intrapsigiese struktuur. Onvoorwaar
delike slegtheid wat met pseudo-skuld geassosieer word, bied geen 
moontlikheid vir herstellende gedrag nie. 

Persone met pseudo-skuld is geneig om verkeerde dade te doen ju is omdat 
dit verbode is. Deur dit te doen, word hul skuldgevoel geregverdig . Die 
verdedigende gebruik van skuld dien as beskerming teen gevoelens van 
onvoorwaardelike slegtheid, asook van die selfpersepsie dat die persoon se 
dade totaal destruktief is. Met ander woorde skuldgevoelens word gebruik 
om die primitiewe gevoelens van negatiewe bestaan te bedek en daardeur 
verkry die persoon 'n mate van selfkonsep. 'n Voorbeeld van pseudo-skuld 
is 'n vrou wat vol gens Zentner, e.a. (1993 : 3 S) haarself as promisku 
voorstel, terwyl haar dade dit nie bewys nie. Met die kom tot selfinsig dat 
sy nie werklik promisku is nie, het sy angstig geword en geprotesteer dat 
sy wel skuldig is aan "iets". Met die besef dat sy nie oortree nie en dus nie 
skuldig kan voel nie, het sy verlammende gevoelens begin beleef dat sy in 
wese sleg en essensieel defektief is. Sy kon uiteindelik die paradoks sien 
van om 'n oortreding te begaan sodat sy kan skuldig voel, om minder 
defektief te voel (Zentner, e.a., 1993 : 38; Summers, 1996 : 44). 

Onderliggend aan pseudo-skuld is 'n persoon se samesmelting met 'n 
disfunksionele gesinslid. Die persoon se ego is te swak om homself te 
differensieer van die disfunksionele gesinslid en verder beleef hy gedurig 'n 
behoefte of sugting na samesmelting. lndien samesmelting met die 
disfunksionele gesinslid- plaasvind, beleef hy gevoelens van totale 
slegtheid. Die pseudo-skuld dien dan as verdediging, 'n wyse waarop 
gesinslede samesmelting in die gesin behou. Die handhawing van hierdie 
patologiese samesmelting word dikwels as skuld gediagnoseer in plaas van 
pseudo-skuld - 'n paging om die minimaal afsonderlike egogrense van 
ander gesinslede te behou. lndien 'n terapeut die skuldpatroon sou 
behandel, sat die probleem versterk word deurdat die verdedigings
meganisme en beskerming van 'n patologiese verhouding versterk word. 
Die funksie van pseudo-skuld is dus om 'n patologiese samesmelting in 
stand te hou (Zentner, e.a., 1993 : 38). 

Bogenoemde beskrywing stem grootliks ooreen met die interpersoonlike 
perspektief van skaamte. 
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(g) Delusionele skuld 

Die verband tussen die verkeerde daad, die subjektiewe evaluering daarvan 
deur die doener en sy emosionele reaksie is kompleks en kom in alle 
kombinasies en kwaliteite voor. Gewoonlik het die klient 'n daad in 
gedagte (verbeelde misdaad of 'n werklike wandaad wat dikwels 
onbeduidend van aard is), evalueer dit as sleg en beleef ooreenstemmende 
skuld. By delusionele skuld is 6f die wandaad slegs verbeelding 6f die 
slegtheid van die daad word vergroot. 

(h) Geleende. onbewuste skuld 

Hierdie vorm van skuld kom veral voor by persone wat seksueel 
gemolesteer is. Volgens Gardner (1993 : 72) oorleef die slagoffer by 
molestasie deur te identifiseer met die oortreder - deur een met die 
persoon te word. Die gemolesteerde kind neem dan die skuld van die 
oortreder vir die misdaad oor asook sy eie skuld vir die rol wat hy speel in 
die molestasie. 

(i) "Survivor" skuld 

"Survivor" skuld dui op skuld wat 'n persoon beleef sander dat daar enige 
oortreding was. Hierdie vorm van skuld kom dikwels voor by slagoffers 
van onderdrukking of rampe. Die persoon voel skuldig bloat omdat hy 
oorleef het, terwyl ander gesterf het. "Survivor" skuld berus op 'n diep 
gewortelde voorkeur vir regverdigheid en gelykheid in interpersoonlike 
verhoudinge. Dit kom ook voor wanneer 'n persoon nie deel in die ongeluk 
van ander nie, byvoorbeeld 'n persoon wie se kollegas afgedank word, 
maar nie hy nie of wanneer 'n persoon 'n grater prys ontvang as 'n ander, 
ensovoorts (Baumeister, e.a., 1994 : 251 ). 

(j) "Better-off sibling guilt" 

"Better-off sibling guilt" verwys na 'n kind wat skuldig voel omdat hy 'n 
broer of suster beleef as minder bevoeg as hyself. 'n Sin vir regverdigheid 
lei daartoe dat sekere kinders begeer om die wanbalans te herstel deur 'n 
belangrike aspek van hulself nie te aktualiseer nie, of om hulself op een of 
ander wyse te kort te doen. Hierdie vorm van skuld ontstaan gewoonlik 
tussen die ouderdom van sewe en agt jaar (Glenn, 1995 : 61 ). 

Kyk Tabel 9 (5.2.2.1 ). 
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2.6 ONTWIKKELING EN OORSAKE VAN SKULD EN SKAAMTE 

2.6.1 Skaamte 

Skaamte ontwikkel volgens Erikson in die vroee kinderjare, ongeveer die 
tweede lewensjaar. Die kind moet egter in die eerste ontwikkelingsfase, 
naamlik die babastadium met die ontwikkelingskrisis, basiese vertroue 
teenoor wantroue, leer dat hy sy omgewing kan vertrou. Hierdie vertroue 
hang hoofsaaklik af van die kwaliteit van die verhouding met die moeder 
(Meyer, Moore en Viljoen, 1993 : 166). Wanneer basiese vertroue ontwikkel 
het, is die kind in die posisie om skaamte te ontwikkel - skaamte wat 6f 
gesond 6f toksies kan wees. Tydens hierdie stadium wil die kind sy 
nuutgevonde spierbeheer oefen en ontwikkel en word hy daardeur in die 
posisie geplaas dat hy enersyds 'n gevoel van outonomie kan verkry 
(wanneer hy handelinge suksesvol uitvoer) of 'n gevoel van skaamte en 
twyfel oor sy eie vermoens (wanneer hy onsuksesvol is). Hy moet dus 
enersyds die geleentheid kry om sy outonomie te oefen, terwyl daar 
andersyds nie te veel van horn vereis moet word nie, omdat te veel 
mislukkings tot 'n gevoel van skaamte en twyfel aan die eie vermoens kan 
lei (Meyer, e.a., 1993 : 168). Erikson (1968 : 254) beskryf die 
belangrikheid van hierdie stadium soos volg : "From a sense of self-control 
without loss of self-esteem comes a lasting sense of good will and pride; 
from a sense of loss of self-control and of foreign overcontrol comes a 
lasting propensity for doubt and shame". 

Gesonde skaamte word 'n patologie wanneer dit ge·lnternaliseer word en as 
identiteit ontwikkel. lnternalisasie behels drie prosesse : 

• ldentifikasie met skaam gefundeerde "shame based" ouers of 
rolmodelle. 

• Emosionele verwerping, onvervulde behoeftes, enige vorm van 
mishandeling, versmelting met behoeftes, houdings, waardes, 
ensovoorts van disfunksionele ouers of gesinsisteem. 

• Die verbale indrukke en visuele beelde van 'n skaamsituasie word 
onthou en soos nuwe skaamervaringe opgedoen word, word nuwe 
verbale indrukke en visuele beelde gevoeg by die bestaande om 'n 
"collage" van skaamherinneringe te vorm. Enige klein skaamervaring, 
wat selfs net in 'n geringe mate met die trauma van die verlede 
ooreenstem, veroorsaak 'n herbelewing van woorde en beelde van 
vorige traumas. Selfs net 'n woord of 'n soortgelyke gesigsuitdrukking 
kan as "trigger" dien om 'n oorweldigende pynlike ervaring te 
veroorsaak. 

Die persoon se identiteit word geassosieer met gevoelens van 
minderwaardigheid, onwaardigheid, onbevoegdheid, leegheid, self
vreemdheid en selfveragting (Cook, 1991: 405). Hierdie toestand is s6 
problematies dat die persoon sy ware self bedek deur 'n vals self aan te 
neem. Skaamte lei dan tot kroniese rou oor 'n verlore identiteit (Laughead, 
1992 :128). 
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Kaufman (Laughead, 1992 : 128) beweer dat skaamte op enige stadium in 
die lewensiklus kan ontstaan, maar dat die nadeligste gevolge van skaamte 
gelee is by die ontwikkeling van skaamte gedurende die kindertydperk en 
adolessensie. Harper en Hoopes (Laughead, 1992 : 128) skryf die oorsaak 
van skaamte toe aan disfunksionele gesinne waar die kind se emosies 
ongeldig is, sy behoeftes nie vervul word nie, intimiteit weerhou word en 
waar daar in die gesin fisiese, emosionele of seksuele mishandeling 
plaasvind. Die kind beleef tydens hierdie eerste interpersoonlike brug 
(eerste ontwikkelingsfase van Erikson) dat hy nie op sy primere versorger 
kan vertrou nie. Kinders wat in sulke gesinne grootword, glo dat hul 
behoeftes en emosies ongeldig is, dat hulle inherent sleg is, dat niemand 
hulle kan liefhe soos wat hulle is nie, en dat hulle enige tyd verwerp of 
weggegooi kan word (Bradshaw, 1988 : 25; Cook, 1991 : 405; Harper en 
Hoopes, 1990 : 20; Laughead, 1992 : 128). 

Volgens Potter-Efron (1989 : 8) ontstaan skaamte in die eerste twee 
lewensjare. Die jong kind word geleidelik bewus daarvan dat daar 'n grens 
tussen homself en ander is en dat ander horn kan waarneem en evalueer. 
Die kind se sentrale krisis op hierdie stadium van ontwikkeling is narsisties 
van aard. Hy het 'n natuurlike ekshibisionisme - skaamtelose paging om 
aandag te trek. 'n Kind wat in 'n normale huishouding grootword, ontvang 
leiding om te weet wanneer, hoe en waar om homself bloot te stel. Hy kry 
genoeg aandag sodat hy besef dat hy nie altyd die kern van belangstelling 
kan wees nie, maar dat daar ook vir horn 'n plek is. Ouers wat nie hierdie 
ondersteuning aan hul kinders gee nie, moontlik omdat hulle dit self nie as 
kind ontvang het nie, gee afkeurende boodskappe dat die kind nie goed 
genoeg is nie. Die kind wat in 'n skaam gefundeerde gesin grootword, is 
geneig om sy ouers se afkeuring te internaliseer en word ook skaam 
gefundeerd. Die kind kom tot die gevolgtrekking dat hy ongeliefd is en sy 
grootste vrees word 'n vrees vir verwerping. Verwerping word onvermy
delik vir die skaam persoon. 'n Wyse om sy vrees vir verwerping te 
hanteer, is om met die ouers te identifiseer Oohnson, e.a., 1989 : 73). 

Kyk Figuur 7 (5.2.3.2). 

Soos skaamte ge·lnternaliseer word deur identifikasie met skaam
gefundeerde rolmodelle asook deur verwerping of trauma, word die 
outentieke self al kleiner en kleiner. In 'n skaam-gefundeerde persoon is 
daar nie sprake van 'n outentieke self nie. 

Skaamte ontstaan wanneer die self negatiewe evaluerings van die self 
maak. Skuld ontstaan wanneer die self negatiewe evaluasies maak van 
spesifieke gedrag of oortredings. 
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2.6.2 Skuld 

" ... irrational unconscious guilt stems from distorted unconscious beliefs 
about having done something bad in the fundamental sense of doing 

something hurtful or being disloyal to another person towards whom one 
feels a special sense of attachment or responsibility, such as a parent, 

sibling, or child" 

(Bush, 1989 : 98). 

Psigo-analiste beweer dat dit nie moontlik is om skuld te ervaar voordat die 
Oedipus-kompleks opgelos is nie, ongeveer vier of vyf jaar oud. Op hierdie 
stadium is die superego ook gevorm wat direk verband hou met skuld 
(Barrett, e.a., 1993 : 500). 

Volgens Erikson ontwikkel skuld in die derde ontwikkelingstadium wat 
ongeveer vanaf die derde tot die sesde lewensjaar strek, - met ander 
woorde in die stadium wanneer die kind kan onderskei tussen reg en 
verkeerd (English, 1994 : 119). Die kind is nou in staat om op eie inisiatief 
te handel, wat die moontlikheid vir die ontwikkeling van skuldgevoelens 
meebring. Die kind beleef 'n konflik tussen sy vermoe om in ander mense 
se lewens in te dring (deur sy motoriese vermoens, vermoe om te praat en 
te lawaai) en sy nuutgevonde besef van morele reels (wat deur sy 
identifikasie met die ouer van dieselfde geslag aangehelp word). Erikson 
meen dat die kind in hierdie stadium op 'n psigiese vlak 'n rudimentere 
ouer word in die opsig dat hy gereed is om reels oor te neem en toe te pas, 
asook in die opsig dat hy graag ander jonger kinders versorg. Die stadium 
is gevolglik van besondere belang vir die ontwikkeling van die super-ego 
(Erikson, e.a., 1968 : 256). 

Die gevaar van hierdie stadium is dat die gewete op 'n te streng, 
moralistiese wyse ontwikkel. Die ideale oplossing van die krisis is gelee in 
die vind van 'n balans tussen die kinderlike entoesiasme om dinge te doen 
en te maak enersyds en die neiging tot te streng selfbeoordeling 
andersyds. 

Kognitiewe teoretici soos Hoffman (Williams en Bybee, 1994 : 617) beweer 
dat die ontwikkeling van skuldgevoelens direk verband hou met kognitiewe 
ontwikkeling. Skuldgevoelens oor oortredinge verg nie baie kognisie nie 
en ontwikkel vroeg in die kind se lewe. Graham (Baumeister e.a., 1995: 
251) het bevind dat jong kinders skuldig voel oor 'n toevallige uitkoms, 
terwyl ouer kinders toenemend skuld met beheer assosieer. Beheer word 
met verantwoordelikheid geassosieer wat morele oordeel en abstrakte 
denke impliseer. 
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Dit is die navorser se mening dat Kohlberg se fases van morele 
ontwikkeling vir die terapeut 'n duidelike raamwerk bied om vas te stel op 
watter vlak van morele ontwikkeling sy klient is (Lauw, 1992 : 359). 
Kohlberg het morele ontwikkeling in drie fases onderskei, elk met twee 
stadia. 

Kyk Tabel 12 (5.3.2.4, a). 

Volgens die interpersoonlike benadering word die wortels van skuld gevind 
in die mens se vermoe om ander se pyn en probleme te voel (empatie) 
asook in die basiese vrees vir sosiale uitsluiting of vervreemding 
(Baumeister e.a., 1994 : 247). 'n Persoon sal byvoorbeeld skuldig voel as 
hy meer ontvang, terwyl ander, wat net soveel verdien, minder ontvang 
(Glenn, 1995 : 61 ). 

Zahn-Waxler en Kochanska (Baumeister e.a., 1994 : 253) het bevind dat 
ouerlike warmte en liefde (eerder as verwerping en straf) positief korreleer 
met die ontwikkeling van skuld by die kind. Hierdie bevinding is 
teenstrydig met die van die intrapsigiese benadering (Mosher, 1965 : 161) 
wat beweer dat skuld 'n verwagting van straf is. Skuld word minder intens 
beleef indien ouers reageer met handhawing van hul gesag, eerder as met 
direkte straf. Hierdie bevinding beklemtoon die belangrikheid van sterk, 
positiewe interpersoonlike verbondenheid en versterk die hipotese dat 
uitsluiting van belangrike sosiale verhoudinge 'n prominente oorsaak van 
skuld is. Skuld kom veral voor in nabye sosiale verhoudinge (Vangelisti en 
Rudnick, 1991 : 3-39). 

Kinders het oor die algemeen 'n intense begeerte om 'n goeie verhouding 
met hul ouers te he en sal daarom enige wens, gevoel, idee, gedrag of 
doelwit wat hulle glo 'n negatiewe effek op hul ouers sal he, veroordeel. 
Op hierdie wyse kan die kind skuldgevoelens ontwikkel, oar nie net 
destruktiewe impulse nie, maar oak oar sosiaal aanvaarbare impulse, 
byvoorbeeld strewe na individualiteit, onafhanklikheid, sukses, intimiteit, 
geluk, ensovoorts. Verder kan ernstige abnormale gedragsprobleme by 
kinders ontstaan weens hul behoefte vir straf en pogings om te herstel wat 
hulle glo hulle benadeel of beskadig het. Byvoorbeeld 'n kind sal sy 
uiterste bes probeer om aan die irrasionele verwagting van sy ouers, 
naamlik dat hy bo sy vermoe moet presteer, te voldoen. Die onredelike 
verwagting kan selfs lei tot oneerlikheid by die kind, soos om vraestelle te 
steel. Die kind bevraagteken dus nie die verwagting van sy ouers nie en 
beleef intense skuldgevoelens indien hy sy ouers sou teleurstel. 

"Children o~en blame themselves for mistreatment they experience at the 
hands of their parents because they have a strong need to love, trust, and 
depend on their parents, and to feel loved and protected by them. It is 
therefore difficult for children to attribute malevolent motives to their 
parents" (Bush, 1989 : 100). 
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Met ander woorde indien 'n kind op een of ander wyse deur sy ouer 
mishandel of vals beskuldig word, is hulle geneig om die beskuldiging as 
die waarheid aan te neem en glo dat hulle "iets" verkeerd moes doen 
teenoor hul ouers. Oor die algemeen besef kinders nie dat dit weens die 
ouers se eie psigopatologie is dat hulle onredelik blameer, gestraf, 
mishandel, verwerp of verwaarloos word nie. lnteendeel, kinders se protes 
teen mishandeling of valse beskuldings veroorsaak pyn en woede wat hulle 
meer daarvan oortuig dat hulle verkeerd optree of "duiwels" is. 

Kinders blameer hulself nie slegs vir enige vorm van mishandeling nie, 
maar ook vir hul ouers se probleme en ongelukkigheid. Hulle beleef 
skuldgevoelens omdat hulle verantwoordelik voel vir hul ouers se ongeluk, 
deurdat hulle daarin gefaal het om hulle gelukkig te maak. lndien 'n kind 
se pa byvoorbeeld oorlede is, sal hy verantwoordelik voel om sy ma 
gelukkig te hou en sal hy skuldig voel indien hy nie daarin kan slaag nie. 

Aangesien irrasionele skuld dus dikwels oorsprong vind in die klient se 
gesin van herkoms, is dit belangrik dat die terapeut kennis neem van 
omstandighede in die gesin wat skuldgevoelens veroorsaak. Skuld vind 
dikwels oorsprong in die boodskappe wat persone ontvang in hul gesin van 
herkoms asook in die gedrag wat hul ouers modelleer. Kinders is dikwels 
die slagoffers van ouers se opsetlike of soms onbewustelike boodskappe 
wat skuld by die kind induseer. Die mees algemene wyse waarop dit 
gedoen word, is byvoorbeeld om die kind bewus te maak van sy 
verantwoordelikheid teenoor sy ouers wat vir horn sorg, om gereeld al die 
opofferinge wat die ouer vir sy kind maak te noem, om die kind gedurig te 
herinner aan die lys van verantwoordelikhede wat hy het en om die kind te 
vergelyk met ander (Vangelisti en Rudnick, 1991 : 3). 

" ... unconscious guilt stems primarily from irrational beliefs about how one 
has harmed one's parents and siblings" 

(Bush, 1989 : 98) 

Alie ouers het die verantwoordelikheid om hul kinders te leer om tussen 
"reg" en "verkeerd" te onderskei. Gebalanseerde ouers kan die kind help 
om 'n positiewe gevoel van skuld te ontwikkel en 'n realistiese siening te he 
van wanneer hulle byvoorbeeld pyn by ander veroorsaak, wat daartoe lei 
dat die kind 'n pro-sosiale, kooperatiewe houding ten opsigte van die lewe 
inneem. 

Alie ouers is egter nie in staat om hulle kinders tot verantwoordelike, 
morele ontwikkeling op te voed nie. lnteendeel, hulle seen doen dinge wat 
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die kinders met onnodige, irrasionele hoeveelhede skuld opsaal. Kinders 
wat op s6 'n wyse opgevoed word, sal dikwels hierdie oormatige, 
irrasionele skuld met hul saamdra in hul volwasse lewe. 

In die skuldgefundeerde gesin is daar dikwels die houding dat dinge nie 
toevallig of per ongeluk gebeur nie. Met ander woorde die kind word 
geleer om verantwoordelik te voe I vir alle gebeure. Byvoorbeeld 'n kind wat 
val en seerkry, moet te vinnig gehardloop het, 'n kind wat die slagoffer is 
van molestasie, moet seksueel uitlokkend opgetree het. 

In situasies, soos in bogenoemde voorbeelde, kan persoonlike 
verantwoordelikheidsin uitermatig versteur. Klein kinders is geneig om te 
glo dat hulle die oorsaak is van menigvuldige gebeure waaroor hulle in 
werklikheid nie beheer gehad het nie. lndien hulle ouers sou optree asof 
dit die kind se skuld is, kry die kind die boodskap dat hy 'n baie magtige of 
gevaarlike persoon is. Kinders kan byvoorbeeld verlam word met vrees dat 
enige gedrag van hulle ander kan benadeel of beseer. Hulle leer om hulself 
te veroordeel vir enige pyn wat ander ervaar. Hulle neem in hul 
volwassewording die onmoontlike las saam dat ander se geluk hulle 
verantwoordelikheid is. Byvoorbeeld 'n ma wat vir haar kind se dat omdat 
hy onmoontlik is, verlaat sy pa die huis. Die kind sal dan probeer om sy 
gedrag te verander, sodat sy ouers nie moet skei nie en sal aanhoudende 
skuldgevoelens beleef, omdat hy nie sy ouers se probleem kon oplos nie 
(Potter-Efron, 1989 : 176; Vangelisti en Rudnick, 1991 : 31; Miceli, 1992 : 
82). 

Voorbeelde van boodskappe wat kinders van ouers ontvang wat tot 
skuldgevoelens lei, word gerllustreer en bespreek in Tabel 1 3 (5.3.2.4, b). 

2.7 FUNKSIES VAN SKULD EN SKAAMTE 

2.7.1 Skaamte 

Gesonde skaamte is nodig om standaarde en reels vir gedrag in stand te 
hou om sodoende 'n gesonde samelewing te verseker. Kinders word 
opgevoed in terme van verskeie ongeskrewe waardes oor wat goed en reg 
is. Mense internaliseer die norme en voel skaam indien hulle die norme 
oortree (English, 1994 : 11 O). Volgens Bradshaw (1988 : 3) is dit die 
funksie van gesonde skaamte om die mens bewus te maak van sy 
mensheid, dat hy foute kan en mag maak. 

Linsay-Hartz (1984 : 700) beweer dat skaamte daartoe lei dat die persoon 
besef dat hy is wie hy nie wil wees nie. Hy word dus bewus van positiewe 
ideale van wie hy wil wees. Hierdie ideale kan as motivering dien om te 
verander. 'n Verdere funksie volgens Linsay-Hartz is dat 'n persoon 
homself deur skaamte evalueer ten opsigte van wat ander van horn dink en 
dat hierdie evaluering die persoon kan help om besorgd te wees oor 
standpunte van ander. 
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Tangney (1996 (a) : 1267) beskou skaamte as 'n primitiewe emosie wat 
veral aanpassingsfunksies in die vroee fases van ontwikkeling het. 
Skaamte speel 'n sentrale rol in die inhibering van ongewenste gedrag by 
jong kinders, voordat hulle die kognitiewe vermoe het om meer gedifferen
sieerde gevoelens van skuld te ontwikkel. Tangney vind nie enige verdere 
aanpassingsfunksies by skaamte nie. Volgens horn lei skaamte tot minder 
behulpsame gedrag soos onttrekking, woede en eksternalisering van 
blaam. 

2.7.2 Skuld 

Freud (1953) hanteer skuld as produk van intrapsigiese konflikte. Skuld 
word beskou as die wapen wat deur die superego gebruik word om die ego 
se besluite te be.invloed (Baumeister, e.a., 1994 : 244). 

Volgens die interpersoonlike benadering (Baumeister e.a., 1 994 : 247) het 
skuld die volgende drie funksies : 

• Skuld motiveer patrone van gedrag wat verhoudinge bevorder. lndien 'n 
persoon skuldig voel omdat hy sy maat benadeel het deur byvoorbeeld 

. horn af te skeep of nie aan sy verwagtinge te voldoen nie, sal hy sy 
gedrag verander (om sodoende skuld te vermy), op wyses wat daartoe 
lei dat die verhouding in stand gehou sal word of versterk. As gevolg 
van die antisipasie van moontlike negatiewe uitkomste vir die 
verhouding voel mense wat skuld beleef minder bevoeg en minder veilig 
en seker oor wat hulle moet doen. Skuld dien dan as motivering om 
gedrag te bevraagteken en te onderbreek (Baumeister, e.a., 1995 (a) : 
1265; Shorr, 1993 : 372). 

• Deur skuld te induseer, 'n interpersoonlike tegniek wat gebruik word 
om ander te be"invloed, verkry die kragtelose per.soon of slagoffer in 'n 
verhouding sy sin. Byvoorbeeld, indien persoon A begeer dat persoon B 
iets moet doen, sal A skuld induseer by B, deur horn te oortuig hoe hy ly 
as gevolg van B se mislukking om op die verlangde wyse op te tree. 
Persoon B beleef die skuld aversief en om die skuld te vermy, voldoen 
hy aan A se wense. Die mate van affeksie in die verhouding is 
belangrik, want die skuld kan slegs as tegniek om te be"invloed gebruik 
word in die mate wat die oortreder vir die slagoffer omgee (Baumeister 
e.a., 1994 : 247; Vangelisti en Rudnick, 1991 :3). 

• Deur die belewing van skuld word emosionele nood in 'n verhouding 
tussen die twee partye verdeel. Na 'n oortreding ly die slagoffer 
gewoonlik, terwyl die oortreder daardeur gebaat het. lndien die 
oortreder egter skuldig voel, verminder sy tevredenheid en voel die 
slagoffer ook beter. Op hierdie wyse word emosionele gelykheid 
herstel. (Die slegte gevoel word met ander woorde oorgeplaas na die 
persoon wat dit veroorsaak het). lndien skuld die twee partye se 
emosionele state in harmonie gebring het, kan dit voordeling wees vir 
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die verhouding. Slagoffers voel beter as 'n oortreder skuldig voel, want 
daardeur bevestig dit die oortreder se toegewydheid aan die 
verhouding, wat 'n indikasie is van affeksie, omgee en intimiteit 
(Baumeister, e.a., 1994 : 247). 

Lindsay-Hartz (1984 : 701) beweer dat skuld die funksie het om morele 
standaarde van dit wat 'n persoon behoort te doen, beklemtoon. 
Byvoorbeeld 'n tiener dogter wat geld van haar ouers gesteel het, het intens 
skuldig gevoel nadat sy gesien het hoe ontsteld hulle is. Alhoewel hulle nie 
geweet het dat sy die geld gesteel het nie, het haar skuldgevoelens daartoe 
gelei dat sy die rasionaal van die reel, naamlik dat sy nie ander se goed 
mag neem nie, aanvaar en verpersoonlik het. 

Tweedens bevestig skuldgevoelens 'n persoon se bewustheid dat daar orde 
en betekenis in die wereld is, selfs in traumas of verliese. Byvoorbeeld 'n 
polisieman het skuldig gevoel nadat sy twee maats langs horn doodgeskiet 
is, terwyl hy dit oorleef het. Sy skuldgevoelens het veroorsaak dat hy 
aanhoudend 'n verklaring vir hierdie sinloosheid probeer vind het. Sy 
gedagtes was geokkupeerd met vrae soos, "waarom hulle en nie ek nie?", 
"is daar 'n God wat oar sulke dinge besluit?", ensovoorts. Sy 
skuldgevoelens het verminder nadat hy redes kon vind waarom hy nie 
gesterf het nie, byvoorbeeld dat hy net gelukkig was, dat dit nog nie sy tyd 
was om te sterf nie, dat daar 'n God is wat sulke besluite neem, ensovoorts. 

Derdens bevestig skuld die waarde om verhoudings in stand te hou en te 
herstel. Die begeerte om probleme met ander te herstel laat persone deel 
voel van 'n gemeenskap wat morele orde in stand hou. Eenvoudige 
uitlatings, soos: ''Jammer, ek het dit nie bedoe/ nie" lei dikwels daartoe dat 
ander die persoon vergewe met uitlatings, soos: "Toemaar, jy is vergewe". 
Wanneer vergifnis nie plaasvind nie, word die balans nie herstel nie en voel 
die persoon nog steeds skuldig en ongemaklik. 

Mense induseer en ontwikkel dus skuldgevoelens om hul simpatie te toon, 
om verskoning te vra vir hul "verkeerde" dade, om ander te manipuleer, om 
kinders te dissiplineer, om selfbeheer te verkry en hulle tree op of vermy 'n 
verskeidenheid gedragswyses as gevolg van die antisipasie van skuld 
(Baumeister e.a., 1994 : 243). 

2.8. GEVOLGE VAN SKULD EN SKAAMTE 

2.8.1 Skaamte 

2.8.1.1 Onteiening en afsplitsing van dele van die self 

Toksiese skaamte ontstaan wanneer 'n kind onverwags ten opsigte van 
kwesbare aspekte van die self ontbloot word voordat hy gevestigde ego 
grense het om homself te beskerm. Hy voel skaam om ontbloot te wees en 
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gesien te word terwyl hy nog nie gereed is daarvoor nie. Die onverwagte 
aard van die skaam ervaring lei daartoe dat 'n gebrek aan selfvertroue 
ontstaan. Soos toksiese skaamte verder ontwikkel, hou die kind op om sy 
eie oordeel, emosies en begeertes te vertrou wat aanleiding gee tot 'n 
gevoel van magteloosheid. Die kind beleef skaamte ten opsigte van die 
kwesbare aspekte van die self en skei dit van die self. Die onteiening van 
dele van die self veroorsaak 'n gesplete self. Die persoon beleef homself 
as objek, hy word afwesig van sy eie belewinge, voel leeg en ontbloot met 
geen beskerming nie en 'n begeerte, om konstant te skuil of te ontvlug, 
ontstaan (Kassin, 1996 : 127). 

Figuur 8 (Hoofstuk 5) dui die fases aan van die onteiening en afsplitsing 
van die self aan. (Kyk 5.2.4.2, a). 

2.8.1.:2 Verdedigingsmeganismes 

Toksiese skaamte lei verder ook daartoe dat die persoon se onbewuste 
outomatiese egoverdedigingsmeganismes in werking tree en die outentieke 
ware self verskuil word. Verdedigingsmeganismes is gewortel in en word 
georganiseerd random skaamte. Die funksie daarvan is om skaamte te 
beheer (Kaufman, 1989 : 104). 

Die volgende skema is 'n voorstelling van die verskeie lae verdediginge wat 
dien as beskerming teen die faltering van skaamte. Elke laag is progressief 
meer bewustelik met die diepste lae ego-verdedigingsmeganismes wat 
outomaties en onbewustelik is (Bradshaw : 1988, 72). 

Kyk Figuur 9 (5.2.4.2, b). 

Verskillende ego-verdedigingsmeganismes word kortliks bespreek : 

(a) Ontkenning en fantasie-binding 

Ontkenning is die mees elementere ego-verdedingsmeganisme. Die kind 
ontken dit wat aangaan of ontken die pyn van dit wat met horn gebeur. 
Fantasie-binding, 'n vorm van ontkenning, is 'n illusie van 'n verbonden
heid wat die kind skep in terme van die versorger wat horn benadeel. Hoe 
meer 'n kind mishandel word (fisies, emosioneel of seksueel) hoe sterker 
word die illusie van verbondenheid. Soos skaamte toeneem en selfrespek 
afneem, word die kind se keuses en alternatiewe minder, sodat hy 
uiteindelik geen ander keuse het as om te identifiseer met sy mishandelaar 
nie (Bradshaw, 1988 : 74). 

(b) Onderdrukking 

'n Persoon wat skaam voel, het die geneigdheid om sy gedagtes, emosies 
of gedrag wat homself as sleg of onwaardig ontbloot het, te onderdruk. 
lndien 'n persoon herhaaldelik skaam voel sal die pynlike gedagtes, 
emosies en gedrag later outomaties onderdruk word, met die gevolg dat 
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die persoon uiteindelik kontak met homself verloor. 'n Onbewustheid van 
eie behoeftes en emosies ontstaan (Laughead, 1992 : 130). 

Skaamte bind dikwels met verskeie ander emosies, gedagtes, gedrag en 
behoeftes, wat dan onderdruk en verban moet word van die bewussyn. 
Skaamgeneigde persone ervaar slegs 'n beperkte hoeveelheid emosies 
(Harper en Hoopes, 1990 :146). Soos skaamte met ander emosies bind, 
word die dele van die self afgesplit of onderdruk. Die persoon blyk totaal 
afgesluit te wees en het probleme om emosies te beleef. Soms kan dit 
voorkom asof die persoon gestagneer het in een of twee emosionele 
kategoriee (Harper en Hoopes, 1990; Kaufman, 1989 : 88). 

Onderdrukte en ge·lnternaliseerde skaamte hou verband met 'n pynlik 
versteurde bewustheid van die self lndividue poog om hulself te beskerm 
teen die pyn deur die gebruik van 'n verskeidenheid verdedigings
strategiee. Sulke strategiee sluit in om iemand anders skaam te laat voel, 
krities of blamerend op te tree, oorbetrokkenheid by 'n ander persoon, om 
buite die self te fokus, onttrekking, strewe na mag, strewe na perfeksie en 
die oorkontrolering van ander. Patologie ontstaan wanneer die individu uit 
gewoonte die verdedigingstrategiee gebruik, ook in nie-bedreigende 
situasies (Laughead, 1992 : i 30). 

(c) Woede 

Woede beskerm die self teen ontbloting en lei daartoe dat die klient 
skaamte kontroleer. Deur woede isoleer die klient homself en hou ander 
op 'n aktiewe wyse weg van die self (Kaufman, 1989 : 100; Caprara, e.a., 
1992 : 520). 

(d) Dissosiasie 

Dissosiasie gaan meestal gepaard met gewelddadige vorme van skaamte, 
soos seksuele en fisiese mishandeling. Emosionele mishandeling, ernstige 
trauma en kroniese problematiese omstandighede predisponeer ook 
dissosiasie. Die trauma is so groat en vreeswekkend dat die individu 
onmiddellike verligting verkry deur sy liggaam te verlaat gedurende die 
ondervinding (Bradshaw, 1988 : 75). 

(e) Verplasing 

Sodra die skaam ervaring te traumaties vir die persoon word, verplaas hy 
die ervaring na 'n ander vorm. Byvoorbeeld 'n kind wat gewoonlik op 'n 
sekere tyd van die nag seksueel deur sy pa misbruik word, sal op dieselfde 
tyd van die nag 'n nagmerrie kry van 'n swart monster wat horn beseer 
(Meyer, e.a., 1993 : 58; Bradshaw, 1988 : 76). 
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(f) Depersonifikasie 

Depersonifikasie is 'n gedragsmanifestasie van mishandeling. Dit kom 
meestal voor ten opsigte van betekenisvolle ander met wie die individu nie 
meer sy eie subjektiewe self kan onderskei nie. Die self word as objek 
ervaar en bewustheid van innerlike belewinge gaan verlore (Bradshaw, 
1988: 76). 

(g) ldentifikasie 

Met mishandeling gebeur dit dikwels dat die slagoffer met die oortreder 
identifiseer. Deur identifikasie beleef die slagoffer nie meer sy hulpeloos
heid en skaamte nie (Bradshaw, 1988 : 76). 

(h) Konversie 

Deur konversie word die pyn van skaamte omgeskakel na meer draaglike of 
aanvaarbare emosies. Skaamte kan byvoorbeeld omgeskakel word na 
seksuele gevoelens en gedagtes. Dit gebeur dikwels dat ouers negatief 
reageer op hul kinders se emosies van woede, vrees of hartseer. Die kind 
se gevoelens word dan 6f gebind deur skaamte, 6f omgeskakel na vrees 6f 
na emosies wat meer aanvaarbaar vir die ouers is, soos skuld of pyn. 
Kinders se behoeftes en emosies word ook dikwels omgeskakel na 
psigosomatiese simptome (Bradshaw, 1988: 76). 

(i) Projeksie 

Projeksie is onvermydelik vir die skaam gefundeerde persoon. Die 
onteiende dele van die self word toegeskryf aan ander. lndien woede 
byvoorbeeld onteien is, word dit by 'n ander persoon waargeneem 
(Bradshaw, 1988 : 78). 

(j) Humor 

Humor word gebruik om intense negatiewe affek, soos skaamte te 
verminder. Genot wat ervaar word in sosialisering met ander verminder 
skaamte. Die self verkry beheer oor die situasie deur ander te laat lag in 
plaas daarvan om uitgelag te word. As 'n verdedigingsmeganisme neem 
humor verskillende vorme aan sodat alles wat belangrik is ligtelik 
gehanteer word en enige potensiele bron van skaamte vinnig deur humor 
geminimaliseer word voordat skaamte plaasvind. Humor kan kombineer 
met spot, sarkasme, sinisme of selfspot om weerstand teen skaamte te 
bied (Kaufman, 1989 : 103). 

(k) Onttrekking 

'n lndividu wat nie sy skaamte kan hanteer nie, maak dikwels gebruik van . 
onttrekking deur byvoorbeeld weg te kyk, die onderwerp van bespreking te 
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verander of om homself te verskoon uit die geselskap. Persone met 
diepgewortelde skaamte ontwikkel dikwels 'n gewoonte om fisies of 
emosioneel te onttrek en word daardeur "runners" vir die res van hul lewe 
(Kaufman, 1989 : 87). 

(I) Perfeksionisme 

Deur perfeksionisme poog die individu om te kompenseer vir 'n 
onderliggende gevoel van defektiwiteit. Hy poog om elke vlek van die self 
uit te vee en ervaar 'n ongewone drang om uitstaande te presteer in 'n altyd 
groterwordende hoeveelheid aktiwiteite. Perfeksionisme is egter weer 'n 
teelaarde vir mislukking en verdere skaamte (Kaufman, 1989 : 87). 

(m) Blame ring 

'n lndividu wat blamering as verdedigingsmeganisme gebruik, sien alles 
wat verkeerd loop buite homself en buite sy interne kontrole. Deur 
gereelde eksternalisering van blaam, leer 'n persoon homself dat kontrole 
oor gebeure buite sy beheer is en magteloosheid ontstaan (Kaufman, 1989 
: 87). 

(n) Skaamteloosheid 

Skaamteloosheid is reaksieformasie waardeur die individu deur 
ekshibisionistiese gedrag teen sy skaamte reageer. 'n Skaamtelose 
persoon poog om superieur voor te kom deur byvoorbeeld te spog oor sy 
foute en probleme, om pretensieus en "flashy" op te tree in 'n paging om 
aandag te vestig op sy defektiwiteit. Deel van die persoon se oorlewing is 
om met skaamtelose gedrag te identifiseer om sodoende ander te laat glo 
dat hy verkies om so te wees (Potter-Efron, 1988 : 91; Gilbert, 1994 : 25). 

2.8.1.3 Afhanklikheidsgedrag 

Afhanklikheid van enige vorm van leefwyse wat lei tot die vermindering van 
skaamte is dikwels 'n gevolg asook 'n verdedigingsmeganisme teen 
skaamte (Cook, 1991 : 411 ). 

Alkoholisme word deur talle navorsers geassosieer met skaamte (Potter
Efron, 1989: 33). 

Die volgende skaam-alkoholisme spiraal hied 'n visuele beeld van die 
skaamspiraal wat die gebruik van alkohol of enige ander gemoeds
veranderende chemiese middels insluit. 

Kyk Figuur 10 (5.2.4.2, c). 
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2.8.2 Skuld 

lnterpersoonlike en intrapsigiese benaderingswyses toon 'n duidelike 
verskil in hul standpunte ten opsigte van die gevolge van skuld. Freud 
beweer dat skuld ontstaan weens vrees vir die superego wat dan aanleiding 
gee tot 'n begeerte om gestraf te word (Freud 1953 : 74). Talle navolgers 
van Freud beweer dat skuld aanleiding gee tot 'n begeerte vir straf en skuld 
word ook gereeld in verband met masochisme en selfstraf-gedrag gebring 
(Menaker, 1982 : Hoofstuk 5). Volgens Thurston (1994 : 3 78) blyk dit dat 
skuldgevoelens 'n verdediging is van onaanvaarbare motiewe of affekte 
soos woede en hulpeloosheid. 

Empiriese werk het egter grootliks daarin gefaal om te bewys dat skuldige 
persone begeer om gestraf te word. Skuld word eerder in verband gebring 
met die antisipasie van straf en nie die begeerte om gestraf te word nie. 
Volgens Baumeister e.a. (1994 : 257) wil persone wat skuldig voel die 
situasie en die onaangename gevoel van skuld, so gou as moontlik agter 
die rug kry. Baumeister beweer dat skuld eerder aanleiding gee tot 'n hele 
aantal prososiale gedragswyses, soos om te herstel wat verkeerd gedoen 
is. Deur hierdie interpersoonlike dade word skuld verminder en 
verhoudings herstel (Tangney, 1991; Tangney, e.a., 1992 (a); Hoffman, 
1982 : 304). 

Die enigste anti-sosiale gevolge van skuld wat Baumeister e.a., (1994 : 285) 
kon vind is die geneigdheid van oortreders om hul slagoffers te vermy. 
Oortreders verkies om te help op wyses wat hul in staat stel om direkte 
kontak met die slagoffer te vermy. Die oortreder beleef 'n konflik van 'n 
begeerte om te help om van die skuld te ontsnap, maar is ook onwillig om 
sy slagoffer in die oe te kyk. Skuld is dus geneig om tot 'n toenadering
vermydings konflik met betrekking tot die slagoffer te lei. 

lrrasionele skuldgevoelens, wat oorsprong vind in die gesin van herkoms 
se gevolge is egter meer traumaties en hou 'n ernstige bedreiging in vir die 
psigiese welstand van die klient. lrrasionele skuld benadeel persone se 
selfaktualisering, individualiteit, dit versoorsaak angstigheid, ontlok 
kragtige verdedigingsisteme en word deur Bush (1989 : 99) beskryf as 
" .. one of the most dangerous of human emotions". 

Behalwe dat skuldgevoelens pynlik is, het patologiese skuld ook die 
volgende gevolge : 

• Skuldgevoelens takel persone se selfbeeld en selfvertroue af en 
verminder weerstand teen traumas. 

• Dit skep 'n predisposisie om vals beskuldigings te aanvaar as die 
waarheid. 

• Dit presdisponeer min psigiese weerstand teen fisiese, emosionele of 
seksuele mishandeling. 

• Dit lei tot 'n behoefte om gestraf te word. 
• Dit motiveer 'n persoon om verhoudings te herstel ~ wat ook op 'n 

patologiese wyse gedoen kan word. 
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Patologiese pogings om te herstel is meestal gebaseer op die magiese idee 
dat die pyn en probleme van ander "weggeneen" kan word deur aan die 
"beseerde" persoon se wense te voldoen of om verskeie vorme van pyn en 
lyding op die self te bring. 

Die vorm van selfstraf word bepaal deur straf wat 'n persoon as kind gekry 
het, sy herstellende gedrag sal ooreenstem met die herstellende gedrag 
van sy gesin van herkoms en sy persepsie van die pyn wat hy veroorsaak 
het, sal ook bepaal word deur boodskappe wat hy in sy gesin van herkoms 
ontvang het. 

"Jn extreme instances, unconscious guilt may drive people to suicide or to 
such extroardinary degrees of submissiveness and compliance that they 
sacrifice their individuality, their sense of reality, or their sense of self' 
(Bush, 1989 : 99). 

2.8.2. l Verdedigingsmeganismes 

Verdedigingsmeganismes teen skuldgevoelens word op bewustelike en 
onbewustelike vlak in werking gestel. Sommige van die verdedigings
meganismes help die persoon om te glo dat hy skuldloos is, ander 
verminder die angstigheid rondom vrees vir straf, terwyl ander 
verdedigingsmeganismes die pyn van skuldgevoelens minimaliseer. 

Verdedigingsmeganismes van skuldgevoelens word vervolgens kortliks 
bespreek (Potter-Efron, 1989 : 161 ). 

a) Rasionalisasie 

Rasionalisasie is 'n poging van die individu om sy selfrespek te behou deur 
sy "verkeerde" daad te ontken. Dit is gewoonlik 'n bewustelike proses waar 
die persoon bewus is van sy "verkeerde" daad, maar nie verantwoor
delikheid daarvoor wil aanvaar nie. Byvoorbeeld 'n man wat sy vrou slaan 
en skuldig daaroor voel, verminder sy skuld en angs deur homself te 
oortuig dat sy daad regverdig is, aangesien sy vrou op horn geskreeu het. 

Die volgende vorme van rasionalisasie word dikwels gebruik. Dit word aan 
die hand van die bogenoemde voorbeeld verduidelik : 

• Die man ontken net eenvoudig dat enige skade gedoen is. Hy sal 
byvoorbeeld se: "Ek het haar nie gestaan nie, daar is geen btoumerke 
nie". 

• Die man minimaliseer die effek van sy gedrag deur byvoorbeeld te se: 
"Ek het darem nie permanente skade verrig nie. Ek is nie die soort mens 
wat my vrou sat seermaak nie". 

• Die man regverdig sy gedrag deur byvoorbeeld te se: "In my gesin is die 
man die baas en ek sat doen wat ookat ek dink reg is". 
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• Die man rasionaliseer deur sy vrou te blameer. Hy sal byvoorbeeld se: 
"Dit is haar eie {out. As sy nie op my geskreeu het nie, sou ek haar 
nooit geslaan het nie". 

b) Selfloosheid 

Sekere persone verdedig hul skuldgevoelens deur selfloos te lewe. Hierdie 
persone voel slegs skuldloos wanneer hulle hulle eie behoeftes opgee vir 
die behoeftes van ander. Hulle totale identiteit is gevorm random die 
bevrediging van ander se behoeftes en voldoening aan ander se eise. 
lndien hulle gestroop word van hul identiteit as redder, beskermer of 
versorger beleef hulle geen sin in die lewe nie. 

Selflose mense verwar dikwels selfversorgende gedrag met selfsugtigheid. 
Hulle leef met die idee dat enige selfversorgende gedrag selfsugtig is. 
Hulle verwag straf van ander wanneer hulle, selfs in 'n geringe mate, 
selfhandhawend optree en beleef intense skuld indien hulle enige 
versorgende aktiwiteit nagelaat het. 

Selflose individue verklaar hulle gedrag deur byvoorbeeld die volgende te 
se: "Ek was nog altyd geleer om vir ander te sorg", "Moet nooit die woord 
'Ek' gebruik nie - dit is egosentries" en 'l\s ek my ander wang draai, sal ek 
eendag Heme/ toe gaan". Onderliggend aan hierdie argumente le skuld 
wat die persoon "verlam" indien hy pogings aanwend om op homself te 
fokus. 

c) Obsessief-kompulsiewe gedrag 

Sekere persone vind dit uiters belangrik om altyd moreel korrek op te tree. 
Hulle sal ure bestee om aan 'n sekere gedrag te dink voordat hulle tot 
aksie oorgaan. Hulle moet so ernstig waak teen morele mislukking en 
gepaardgaande skuldgevoelens dat hulle elke gedrag eers ten volle 
analiseer. In ekstreme gevalle verdedig sommige persone so sterk teen 
skuldgevoelens dat hulle "verlam" voel en nie meer daaglikse take kan 
uitvoer nie. 

d) Paranorese gedagtes 

Parano"lese gedagtes, waartydens die individu sy onaanvaarbare gedagtes 
of emosies op ander projekteer, is 'n verdedigingsmeganisme wat sterk 
verband hou met skuld. Die persoon projekteer byvoorbeeld sy aggressie 
op 'n ander persoon en word daardeur bevry van enige gevoelens van angs 
en skuld. Die verdedigingsmeganisme word aan die hand van die volgende 
voorbeeld verduidelik: 'n Vrou is oortuig dat haar man vir haar kwaad is, 
terwyl sy eintlik onbewustelik vir horn kwaad is. Sy glo dan dat dit 
regverdig sal wees om haarself te verdedig en tree dan aggressief teenoor 
haar man op. Sy kon met ander woorde uiting gee aan haar aggressie 
teenoor haar man sander om skuldig te voel. 
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e) Selfstraf 

Selfstraf dien as verdedigingsmeganisme teen angs wat ontstaan as gevolg 
van 'n "verkeerde" daad wat gedoen is. Die persoon mag moontlik werklik 
iets "verkeerd" gedoen het of dit kan ook wees dat die persoon 'n geringe 
daad van selfversorging gedoen het. 

Wat die "daad" ookal is, die persoon voel dat hy iemand benadeel het en 
verwag met vrees vergelding. Dit gebeur dan dikwels dat persone dink: ':As 
ek dadelik gestraf word, hoe{ ek nie te wag totdat dit gebeur nie". Selfstraf 
sal dan plaasvind of die persoon kan moontlik aangetrokke voel teenoor 'n 
ander persoon wat horn sal straf. 

Freud het selfstraf verduidelik in terme van 'n te streng superego by 
persone met 'n sterk gewete. 'n Persoon wat gestraf wil word, het 'n 
oorontwikkelde gewete en voel gedurig angstig daaroor dat niks wat hy 
doen skuldloos is nie. Hierdie persone ontwikkel 'n kompulsie om te bely 
en besoek gereeld terapeute en vriende om te vertel van al die nuutste 
"sondes" wat hulle gedoen het. Hulle verwag gewoonlik straf van hierdie 
persone en indien die terapeut nie reageer met straf nie, lei dit tot 
verwarring en meer angs. 

f) lntellektualisering 

lntellektualisering is by uitstek 'n kognitiewe verdedigingsmeganisme teen 
skuldgevoelens. By intellektualisering fokus die persoon op sy denke en 
vermy emosies. Die persoon sal byvoorbeeld 'n probleem analiseer en 
ondersoek sonder om enige emosies, insluitende skuldgevoelens, te beleef. 

Die intellektualiseerder slaag so goed in "splitting" van sy denke en 
emosies, dat hy emosioneel "verlam" word. Die prys om nie skuldig te voel 
nie, kan moontlik wees dat die persoon sy vermoe om te voel, verloor. 

2.8.2.2 Strategiee om die pyn van skuld te hanteer 

Persone gebruik verskillende strategiee om die pyn wat skuldgevoelens 
veroorsaak te verminder of uit te skakel (Baumeister e.a., 1994: 258). Die 
strategiee word vervolgens kortliks bespreek : 

• Kliente verminder hul gevoelens ten opsigte van die persoon wat hulle 
op een of ander wyse benadeel het. Hulle gee voor dat daar nie werklik 
'n verhouding tussen hulle as oortreders en die ander persoon as 
slagoffer bestaan nie. Met ander woorde indien die oortreder sy gevoel 
ten opsigte van die slagoffer minimaliseer, beleef hy minder 
skuldgevoelens. Byvoorbeeld 'n persoon kla oor die gedrag van 
tronkbewaarders teenoor gevangenes deur te se: "Hierdie mense is besig 
om dood te gaan van al die werk wat hulle moet doen, terwyl hulle so 
min kos kry!" Die bevelvoerder antwoord: "Watter mense? Hierdie 
mense is misdadigers en hul/e verdien dit!'' 
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Persone vermy skuldgevoelens deur die gebeure as minder belangrik te 
interpreteer. Die persoon fokus nie op sy eie gedrag nie en ook nie op die 
implikasie van sy gedrag nie, hy vermy enige sinvolle redenering oor sy 
gedrag. Baumeister e.a. (1990 : 998) het byvoorbeeld waargeneem dat 
Nazi bewaarders in konsentrasiekampe eerder gefokus het op hul 
kontroleboeke om daardeur hul handelinge te minimaliseer. Persone maak 
dan verskonings vir hul gedrag en blameer eksterne faktore daarvoor. Die 
ontkenning van intensionaliteit blyk sentraal te staan by minimalisering van 
skuldgevoelens (Baumeister en Wotman, 1992 : 73). 

2.9 SKULD EN SKAAMTE IN TERAPIE 

Dit is vir die terapeut belangrik om daarop te let dat skaam persone hul 
skaamte bedek. Hulle praat nie maklik oor hul skaamervaringe en emosies 
nie. Oor die algemeen word skaamgevoelens moeiliker as skuldgevoelens 
deur die terapeut ge·ldentifiseer en geanaliseer. Mense wat skuldig voel 
beleef 'n behoefte om te bely en daarom word skuldige gedagtes of gedrag 
dikwels onder die terapeut se aandag gebring. Mense wat skuldig voel, 
soek vergifnis by die terapeut. Skaamgevoelens is meer pynlik en 
weersinwekkend wat lei tot vrees vir ontbloting en verwerping. Die hoop 
van die persoon wat sy skaamgevoelens met die terapeut deel, is om 
aanvaarding en begrip van die terapeut te verkry (Andrew en Morrison, 
1983 : 301). 

Verdedigingsmeganismes van skuld word gefllustreer in Hoofstuk 5, 
Tabel 11. 

2.10 SLOT 

Die primere doel van hierdie hoofstuk was om 'n teoretiese basis te skep 
waarvolgens sinvolle diagnose van 'n klient se skuld of skaamte gemaak 
kan word. 

In die beantwoording van die navorsingsvraag was die eerste doelstelling 
om 'n literatuurstudie te doen oor die fenomene van skuld en skaamte. 
Hierdie gedeelte van die navorsingsvraag is beantwoord deur ondersoek in 
te stel na verskillende teoretiese interpretasies; differensiele diagnose 
tussen skuld en skaamte; verskillende soorte, ontwikkeling, funksies, 
gevolge en evaluering van skuld en skaamte. 
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HOOFSTUK 3 

TERAPEUTIESE HANTERING VAN SKULD EN SKAAMTE 

3.1 INLEIDING 

Die navorser het met hierdie hoofstuk ten doel om 'n literatuurstudie te 
doen ten opsigte van riglyne vir die terapeut om skuld en skaamte te 
hanteer. Daar sal gefokus word op terapeutiese vaardighede van die 
terapeut, terapeutiese tegnieke, terapeutiese doelwitte en fases van 
terapie. Hierdie hoofstuk word ook verduidelik aan die hand van die 
volgende gevallestudie met die doel om die teoretiese by die praktiese te 
bring: 

Joan (skuilnaam), 'n toegewyde enkelouer, met twee seuns, het vir terapie 
aangemeld as gevolg van akkute depressie. Met die aanmeldings
onderhoud het die terapeut gefokus op moontlike "triggers" wat tot haar 
depressie kon lei. Die volgende situasies kom aan die lig: Sy is agtien 
maande gelede geskei, haar broer is kort daarna in 'n fratsongeluk dood, 
haar pa het 'n paar maande later 'n hartaanval gekry en sy het self 'n groot 
operasie ondergaan. 

Behalwe die afwesigheid van emosionele ondersteuning in haar lewe, blyk 
dit dat Joan se egskeiding die hoofoorsaak is van aanhoudende probleme. 
Sy voel skaam en skuldig oor die egskeiding en ook dat sy haar kinders 'n 
huis met twee ouers ontneem. Verder word sy baie gedruk deur haar 
familie van beide kante, asook deur haar geskeide man om weer met horn 
te versoen. 

Joan se pa het herstel, haar operasie was suksesvol en alhoewel haar broer 
se dood en haar egskeiding "sleg" is, kon hierdie omstandighede alleen nie 
aanleiding gee tot haar konstante gevoelens van depressie, hulpeloosheid 
en wanhoop nie. Sy het erken dat gevoelens van hulpeloosheid haar 
onderliggende emosionele toestand is. 

Die volgende aantal terapiesessies het gefokus op die oorsprong van Joan 
se gevoelens van hulpeloosheid. In een van die sessies het sy genoem dat 
haar ma die gesin verlaat het, terwyl sy self nog 'n kind was en dat haar pa 
haar grootgemaak het. Selfs voordat haar ma die gesin verwerp het, het 
Joan gevoel dat sy haar ma nooit tevrede kon stel nie. Wat sy ookal gedoen 
het of hoe sy ookal opgetree het, was dit net nooit goed genoeg vir haar 
ma nie. Sy moes gedurig hoor dat sy net nie goed genoeg is nie. Sy sal 
byvoorbeeld vir haar ma koffie neem en dan is dit te koud, sy sal vir haar 
ma 'n persent koop en dan is dit nie wat sy wou gehad het nie, ensovoorts. 
Die eerste oorsprong van haar skaamte is ontbloot. Haar ma se 
aanvanklike verwerping in haar lewe, het Joan se gevoel van innerlike 
defektiwiteit bevestig. Dit was vir haar 'n bewys dat daar "iets" verkeerd is 
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met haar. Sy het met ander woorde skaamte ge·internaliseer wat later in 
haar lewe vergroot het. 

Sy trou later met 'n man wat onverantwoordelik en onvoorspelbaar optree. 
Hy het van haar verwag om al die besluite in die huis te neem en om horn 
te versorg soos 'n ouer 'n kind versorg. Hyself het 'n hele aantal buite
egtelike verhoudings gehad, terwyl hy altyd beloof het om dit te stop. Joan 
het aan depressie begin ly en het later van horn geskei. Sy het daarna 
aanhoudend gevoel dat daar "iets" met haar verkeerd is, omdat sy nie die 
huwelik kon laat werk nie. Sy het die mislukking as haar eie beskou en 
skaam gevoel daaroor. Haar vroee mislukkings met haar ma het haar 
kwesbaar gelaat om haar egskeiding as 'n volgende mislukking te ervaar en 
daardeur haar skaamte te vergroot. Die druk wat sy van haar familie en 
vorige man gekry het om te versoen, het haar verder verwar en het haar 
gevoel van skaamte, omdat sy geskei het, verder verdiep. 

Die terapeut het aanvanklik daarop gefokus om Joan tot insig te bring dat 
sy werklik probeer het om die huwelik te laat slaag en dat daar geen sin 
daarin is om aanhoudend te probeer om die huwelik te laat werk, ten koste 
van haar eie geestelike welstand nie. Sy het self besef dat sy genoeg 
probeer het om die huwelik te laat slaag. 

Die keerpunt van terapie het gekom toe Joan die impak van die mislukking 
met haar ma se verhouding besef. Sy moes die skaamte weer herbeleef. 
Dit het haar laat besef hoe kwesbaar sy was om die dieselfde patroon in 
haar huwelik te volg. Sy kon nie die gedrag van ander objektief beleef nie 
en het altyd haarself as die mislukking beskou. Die skaamte random die 
egskeiding het die dieper skaamte van haar kindertyd vergroot. So lank as 
wat sy skaamte beleef in haar verhouding met haar ma, sou sy oak die 
skaamte in haar huwelik beleef. lndien die vroeere skaamte genees, sal sy 
oak in staat wees om haarself te bevry van die skaamte van haar huwelik. 

Nadat sy tot insig gekom het oar haar kroniese gevoel van defektiwiteit en 
die waarheid oar haar man erken (dat hy onverantwoordelik is), het sy 
toenemend vrede gemaak met haar egskeiding. Haar depressie het oak 
geleidelik verminder, veral toe sy begin fokus op dinge wat haar depressie 
"trigger". Sy het meer bewustelik die werklike sekwensie van gebeure 
waargeneem wat gelei het tot haar depressie. Sy het een dag in terapie 
spesifieke voorvalle in haar huidige lewe genoem wat tot gevoelens van 
depressie gelei het. Dit was 'n kritieke punt in terapie, aangesien sy in 
staat moet wees om sulke situasies of voorvalle te kan identifiseer. Sy het 
bewus geword dat sy veral depressief voe I wanneer sy interaksies met haar 
ma of vorige man gehad het. 

Sy het egter nag steeds soms gevoelens van magteloosheid ervaar, veral 
met betrekking tot haar vorige man en ma. Haar ma het toenemend druk 
op haar gesit om meer te kom kuier, om die seuns na haar toe te bring, om 
meer te bel, ensovoorts. Watter pogings sy ookal aangewend het, was net 
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nooit goed genoeg nie. Die onderliggende boodskap was dus dieselfde as 
die van haar kindertyd, naamlik dat sy nie goed genoeg is nie. 

Die terapeut het Joan gehelp om ondersoek in te stel na wat sy glo sy haar 
ma "skuld" ten opsigte van wat haar ma vir haar beteken. Hy het haar ook 
gehelp om tot die besef te kom dat haar ma skuld induseer en dat sy nie 
haarself in die situasie kan handhaaf nie (Kyk Figuur 7 - Hoofstuk 5). Joan 
het besef dat haar ma nie werklik lief is vir haar nie. Die terapeut het haar 
gelei om in 'n situasie wat sy die herhaaldelike boodskap van haar ma kry 
dat sy "nie goed genoeg is nie", haar net soos enige ander volwassene te 
hanteer. Sy is gelei deur die terapeut om byvoorbeeld vir haar ma gese: "Ek 
weet ek is 'n te/eurstelling vir jou, maar ek doen net my beste". Daarna het 
Joan haar regmatige beheer oorgeneem en nie meer hulpeloos ten opsigte 
van haar ma gevoel nie. 

Die situasie met haar vorige man het egter nog 'n probleem gebly en was 
meer problematies omdat sy gedurig met horn moet kommunikeer oor 
hulle kinders, al is dit net om kuiertye met hulle te reel. Wanneer sy horn 
sien, plaas hy altyd druk op haar vir versoening, waarop sy dan reageer met 
verduidelikings of verskonings. Hierdie reaksie het gewoonlik tot 
gevoelens van verwarring, skuld en spyt gelei. 

Haar vorige het man aangegaan met sy gedragpatrone en haar deur die 
kinders gemanipuleer. Hy sal byvoorbeeld die kinders saans lank na hul 
slapenstyd terugbring huis toe en daarop aandring om daar te slaap met 
die verskoning dat hy nie geld het vir 'n hotel nie. Hy sal dan die nag in die 
huis slaap, die televisie kliphard aansit, haar wakker hou, nie die kinders 
soos ooreengekom die volgende dag uitneem nie, hy sal in haar 
persoonlike lewe inmeng met gedurige vrae oor haar doen en late of 
aandring op versoening. 

Die terapeut moes dus vir Joan leer om beheer terug te neem in hierdie 
situasie. Sy moes tot insig gebring word dat sy nie sy verhouding met die 
kinders kan beheer nie en dat die kwessie of haar kinders se verhouding 
met hul pa bevredigend en sinvol is, ook buite haar beheer is. Sy moes 
leer om al sy ondervraging oor haar persoonlike lewe te antwoord met, "dit 
is niejou besigheid nie" en om nie haar gedrag te verskoon of om aan horn 
verantwoording te doen nie. Die volgende keer wat hy beloof het om die 
kinders betyds terug te besorg, het sy horn gewaarsku dat indien hy nie 
betyds is nie, hy by 'n hotel moes gaan slaap. Sy het die aand nadat die tyd 
verstreke was 'n nota op die deur gelaat, die deur gesluit en by 'n vriendin 
gaan slaap. Sedert die aand het hy die kinders altyd betyds terugbesorg. 
Sy het ook aan horn gese dat dit sy saak is of hy die kinders sien of nie en 
dat sy niks daarmee te doen het nie. Joan se depressie het verbeter, sy het 
opgehou om haar gedrag te regverdig, om spyt te voel en het 'n nuwe 
gevoel van beheer teenoor haar ma, man en ander mense begin beleef 
(Kaufman, 1989 : 239). 
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3.2 TERAPEUTIESE BENADERING TEN OPSIGTE VAN SKAAMTE 

"Damage from shame begins te heal when that shame is 
exposed to others in a safe environment" 

(Potter-Efron, 1989 : 14) 

3.2.1 Oorsig 

Skaamte word in die geheue gestoor in die vorm van beelde en al die 
emosies van die oorspronklike skaamervaring word ook direk in die beelde 
ingeprent. Dit is hierdie beelde wat die persoon se verdere ontwikkeling 
asook sy toekomstige gedrag "regeer". 

Om skaamte te genees, moet hierdie beelde eerstens herwin word sodat 
die persoon ten volle daarvan bewus word. Beelde word in die 
onderbewuste, voorbewuste of bewuste gestoor en die uitdaging van die 
terapeut is om 'n ingang tot elkeen van die persoon se bewussynsvlakke te 
vind. Volgens die navorser moet die terapeut die gleuf van die posbus 
soek om sodoende die klient te bereik (Kyk Figuur 11 - Hoofstuk 5). 

Beelde wat die persoon se lewe "regeer", moet herstel en verander word 
deur van dieselfde proses wat hulle veroorsaak het, gebruik te maak, 
naamlik emosie, fantasie en taal. Sulke beelde kan nie geelimineer of 
uitgevee word nie, maar kan verander word deur nuwe beelde met 
positiewe affek te skep. 

Kliente wat huidiglik in 'n skaamgefundeerde verhouding leef of voorheen 
in s6 'n verhouding geleef het, moet geleer word om hut reg of gesag terug 
te neem in die verhouding. Verhoudings met ouers en ander moet 
gebaseer word op gelyke gesag en die klient moet sy reg insien om 'n 
verhouding wat sy geestelike welsyn benadeel, te termineer. Byvoorbeeld 
'n vrou wat deur haar man emosioneel of fisies mishandel word, moet 
geleer word om op haar reg te staan. 

Kliente moet ook gelei word om die oorspronklike skaamervaring te herleef 
en om die skaamte wat met die ervaring gepaardgaan, te oorbrug. 
Wanneer skaamte herhaaldelik geaktiveer word in 'n sekere situasie, moet 
die situasie getrotseer word. Om die situasie te verduur of om uit te hou in 
die situasie, is essensiel in die bemeestering van skaamte. In die 
gevallestudie sal dit dus beteken dat Joan haar skaamte ten opsigte van 
haar ma moet trotseer deur vir haar te laat verstaan dat haar kritiek nie van 
toepassing is nie, of dat sy dit nie !anger sal verduur nie. 

Behalwe om met die klient se beelde te werk, is dit ook belangrik om 
aktief, onteiende dele van die self weer in besit te neem. Vroee 
ontwikkelingsfases van die self kan weer direk bereik word deur fantasie 
(imagery). Die self is 'n integrasie van 'n versameling selwe wat begin met 
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die vroei kind se self wat vorder deur die adolessente self tot die 
volwasse self Die klient moet ten volle bewus gemaak word van elke fase 
en dit dan aktief omhels en eien as 'n inherente deel van 'n ge'integreerde 
self 

Essensieel tot hierdie proses is selfversorging en selfvergifnis. Kliente 
moet gelei word tot vrede met hulself. Hulle moet geleer word hoe om 
sag, liefdevol en vergewensgesind ten opsigte van hulself te wees. Hierdie 
proses is essensieel om die onteiende dele van die self weer in bes it te 
neem (Kaufman, 1989 : 21 5). 

Die weg na genesing van skaamte is om bewustelik die verwepte of 
verweesde dele binne die self aktief te omhels en weer aan te neem. 

3.2.2 Terapeutiese Doelwitte 

(Andrew, e.a., 1983 : 316; Baumeister, e.a., 1994 : 2 57; Gardner, 1993 : 67; 
Gilbert, e.a., 1994 : 34; Kaufman, 1989 : 206; Morrison, 1983 : 807) 

Primere terapeutiese doelwitte is die volgende : 

• Die afbreek van patologiese verdedigingsmeganismes. 
• Aanmoedinging om persepsies, fantasiee en herinneringe van skaam-

ervaringe te openbaar. 
• Bewuswording van onbewuste en onderdrukte skaamte. 
• Die klient moet leer om homself te aanvaar ten spyte van sy skaamte. 
• Die afbreek van vals identiteite, hervestiging van ware identiteite en 

uiteindelike herintegrasie van die self Met ander woord die klient moet 
bewus gemaak word van ge"lnternaliseerde patrone wat die self 
ondermyn en dit moet aktief verwyder of vervang word. 

'n Skema van die terapeut se taak word geHlustreer in Figuur 11 (kyk 
5.3.1.1 ). 

Wat die gevallestudie betref, sal dit beteken dat die terapeut Joan bewus 
maak van haar primere verdedigingsmeganismes, naamlik ontkenning en 
onderdrukking sodat sy insig verkry in die werklike toedrag van sake en 
bewus word van haar onderdrukte onbewuste skaamte. Sy moet ook 
bewus gemaak word van haar onbewuste vals identiteite wat moontlik 
hulpeloosheid, beskermer, perfeksionis, "lost child", ensovoorts kan wees. 
Haar huidige ervaring van skaamte oor haar huwelik moet in verband 
gebring word met emosioneel verbandhoudende ervaringe van die verlede 
met haar ma. Haar emosies van woede, haat en pyn ten opsigte van haar 
ma moet weer beleef en geverbaliseer word. SodraJoan begin om te ly 
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onder haar emosies van die verlede, sal sy besef in watter mate sy van 
haarself gedissosieer het, met ander woorde in watter mate sy haarself 
verloor het. Joan moet leer dat sy 'n reg het om gesag oor haar eie lewe te 
neem en haarself te aanvaar ten spyte van haar skaamervaringe wat sy in 
haar vroee lewe ervaar het. Sy moet die kragbronne binne haarself 
raaksien en haar veranderde siening van haarself moet g~verbaliseer word. 

3.2.3 Vaardighede van die terapeut by die hantering van skaamte 

'n Belangrike faktor by die hantering van skaamte, is die sensitisering van 
gevoelens van skaamte en die vermoe om skaamte te gebruik vir 
emosionele ontwikkeling. Die vraag ontstaan hoekom emosionele 
ontwikkeling so belangrik is. Emosionele ontwikkeling is nodig sodat daar 
nie 'n stagnasie in 'n bepaalde ontwikkelingsfase van die self se lewe is nie. 
Met ander woorde daar moet oorbeweeg word na die fases van emosionele 
groei wat nie net persoonlikheidsontwikkeling stimuleer nie, maar ook die 
vermoe om alledaagse lewensituasies te kan hanteer. Veronderstel 'n 
adolessent se emosionele ontwikkeling hak vas op die van 'n dertienjarige, 
kan die gevolg wees dat hy nie tot volwassenheid kan kom. nie en sal sy 
emosionaliteit nie die verwagte groei weerspieel nie. 

Hierdie doelwit word deur verskeie terapeutiese benaderinge, soos die 
Transaksionele Analise, Realiteitsterapie, Gestalt Terapie, ensovoorts 
gestel. 

Die volgende vaardighede van die terapeut dra by tot die sensitisering van 
skaamte in terapie : 

• Die terapeut demonstreer oorlewing van skaamte. Hy kan van sy eie 
skaamte gebruik om te bewys dat skaamte oorleef kan word. 

• Die terapeut verduidelik aan die klient die hoe koste verbonde daaraan 
om skaamte te verberg en motiveer die klient om homself gelykmatig 
bloat te stel aan skaamervaringe. 

• Hy motiveer kliente om oor hul skaamervaringe te gesels, aangesien 
verbalisering van skaamte tot genesing lei. Die terapeut aanvaar dan 
onvoorwaardelik alle skaaminhoude wat ontbloot word, wat lei tot 
vertroue tussen klient en terapeut en verdere ontbloting. 

• Die terapeut etiketteer skaamte vir wat dit is. Deurdat die terapeut 
skaamte en geassosieerde emosies openlik benoem, verminder die 
misterie en bedreiging wat daarmee gepaardgaan. "What was hidden, 
mysterious and ominously threatening becomes revealed, known and 
realistically painful. Shame can be transformed through familiarity into 
a positive therapeutic force by openly calling it exactly what it is" 
(Friesen, 1979 : 56). 
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3.2.4 Riglyne vir die terapeut in sy hantering van skaamte 

"Psychotherapy is not a technique, but a relationship" 

Kaufman (1 989 : l 80) 

Vir die terapeut om suksesvol te wees in sy hantering van skaamte, is dit 
belangrik dat hy sal fokus op die klient-terapeut verhouding, want 
genesing van skaamte is gelee binne-in die verhouding. 

Riglyne vir terapeute om 'n effektiewe klient-terapeut verhouding te stig, 
word vervolgens kortliks bespreek. 

3.2.4. l Skep 'n veilige terapeutiese ruimte 

Die prime re faktor van genesing van 'n skaam gefundeerde self is gelee in 
'n versorgende verhouding met 'n persoon wat vertrou kan word. Dit is 
nie die inhoud wat gedeel word wat skaamte genees nie, maar wel die 
proses waarvolgens dit hanteer word. Die terapeut dien as 
interpersoonlike brug op die klient se pad na 'n lewe sonder skaamte. 

Geen genesing in terapie kan begin voordat die klient nie veilig by die 
terapeut voel om onaanvaarbare dele van homself te openbaar nie. 
Aangesien sommige kliente dikwels onveilig in terapie voel, bedek hulle hul 
skaamte en gesels dan oor sake wat minder bedreigend is. Die terapeut se 
eerste taak by 'n skaamgeneigde klient is om horn op 'n verbale en nie
verbale wyse op sy gemak te stel, en te verseker dat hy nie die klient 
beoordeel nie. Sodoende verseker die terapeut dat verdere skaamte nie 
veroorsaak word wanneer die klient oor sensitiewe inhoude gesels nie. Die 
uitdaging kan hanteer word deur eerstens die klient te verseker van 
vertroulikheidsreels wat vir horn neergele is, tweedens kan hy die klient 
verseker dat die terapeutiese ruimte 'n plek van veiligheid is waar hy veilig 
kan waag en derdens moet die terapeut bogenoemde in sy gedrag 
bevestig. Hy moet met ander woorde vir die klient "watte" gee waarin hy 
veilig kan voel. 

Terapeute moet daarop fokus om net so bedag soos die klient te wees op 
klein, oenskynlik onbelangrike kritiek, soos om die wenkbroue te lig, weg 
te kyk, te staar, te onderbreek, te lag, ensovoorts. Skaamspirale word 
dikwels juis gesneller deur klein gebeure. Sulke gedrag deur die terapeut 
word meestal deur kliente ge·interpreer dat hy werklik so defektief as mens 
is, dat selfs die terapeut horn afstootlik vind. Die navorser is van mening 
dat kliente dikwels "afstootlik" gevind wil word, want sodoende kan hulle 
met hulle "selfstraf', "selfmarteling" en "selfkastyding" voortgaan, sodat 
hulle kan boete doen vir die skaamervaring. 
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In die skep van 'n veilige terapeutiese ruimte is dit belangrik dat die 
terapeut: 

• Alie gevoelens erken, aanvaar en beklemtoon. 
• Die klient leer om emosies te erken en uiting daaraan te gee. 
• Die klient leer om te reageer op huidige pyn, woede en alle ander 

emosies wat met skaamte geassosieer word. 

'n Veilige terapeutiese ruimte alleen genees nie skaamte nie, maar stel die 
klient in staat om 'n verhouding wat spreek van wedersydse respek en 
aanvaarding met die terapeut te stig. Sodra die klient besluit om 'n deel 
van sy skaamte te ontbloot, is die kans goed dat hy 'n gevoel van verligting 
beleef, indien die terapeut dit met respek en aanvaarding hanteer (Potter
Efron, 1989 : 107). 

3.2.4.2 Aanvaarding van die klient se skaamte 

Dit is gewoonlik pynlik vir die terapeut om sy klient se skaamte te aanskou. 
Terapeute kom voor die versoeking om kliente gerus te stel deur 
aanmerkings soos: "Nee, jy hoe{ nie skaam te voe/ nie, jy is nie walglik nie". 
Die gevaar daarvan is dat die klient nou verdere skaamte oor sy 
aanvanklike skaamte beleef. Die feit dat die klient oor sy skaamte gesels, 
is gewoonlik 'n aanduiding dat hy genoeg egosterkte het om sy skaamte in 
oenskou te neem. In plaas daarvan om die klient se skaamte weg te 
redeneer, kan die terapeut die klient vertroos en hoop gee tydens sy 
begeleiding in die ontbloting van skaamte. 

Dit is belangrik dat die terapeut met die skaam persoon binne die sfeer van 
skaamte kan staan sander om te oordeel of te ontken. 

Terapeute moet die skaamgefundeerde klient sien en aanvaar net soos die 
individu homself sien: skaam, vernederd en walglik. 

Nadat 'n vertrouensverhouding gestig is, kan die terapeut die klient se 
skaamte identifiseer en benoem. Dit moet op 'n respekvolle, maar "matter 
of fact" wyse gedoen word. Die terapeut moet versigtig wees om nie die 
klient te bejammer nie. Die klient se emosies moet akkuraat gereflekteer 
word en nie geminimaliseer of vergroot word nie. Terapeute behoort 'n 
groat woordeskat op te bou om die verskillende intensiteite van skaamte te 
kan beskryf. Kliente moet ook geleer word hoe om skaamte te identifiseer, 
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te etiketteer en om daaroor te kan gesels. Tydens hierdie fase van terapie 
is kliente geneig om hul te onttrek van terapie. Verdedigingsmeganismes 
van die verlede word dikwels onbewustelik weer gebruik. 

Kliente moet geleer word hoe om aktief betrokke in die terapeutiese 
verhouding te bly. Die terapeut moet op 'n ondersteunende wyse aan die 
klient 'n uitdaging stel om by die skaamervaring te bly en om daaroor te 
gesels. Die belangrikste vaardigheid wat aan die klient geleer moet word 
in terapie, is om by die skaamte te bly sander om "verlam" of angstig te 
voe I. 

Dit is makliker om skaamte te identifiseer as om dit te aanvaar. 
Aanvaarding word bereik wanneer die individu erken dat hy skaam is 
sander om daarteen te verdedig. Die persoon moet kan se: "Ja, op hierdie 
oomblik voe/ ek skaam. Ek geniet nie hierdie gevoe/ nie, maar ek weet ek 
kan dit oorleef Ek besef dat hierdie gevoe/ s/egs 'n dee/ van my is. Ek is 
nie 'n s/egte mens omdat ek skaam voe/ nie". Kliente moet leer dat 
skaamte 'n betekenisvolle deel van menslike bestaan is. Die 
skaamgefundeerde persoon moet leer hoe om op skaamgevoelens te 
reageer, net soos enige ander emosie. 

Soos kliente hul vrees vir skaamte oorwin, word hulle meer bereid om die 
emosie te ondersoek en te ontbloot. Met ander woorde elke suksesvolle 
hantering van 'n skaamervaring, verswak die beheer wat skaamte oor hul 
lewe het. 

3.2.4.3 Werk vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk 

Die terapeut wat skaamte die beste hanteer, is die terapeut wat sy eie 
skaamte in 'n groat mate reeds oorbrug het. 'n Terapeut met onopgeloste 
skaamte is geneig om sy eie verwerping en vrese na die terapiesessie te 
bring. Skaamte kan nie as pyn en vernedering in 'n onpassievolle, 
probleem-oplossende wyse benader word nie. 

Terapeute moet hul eie skaamte tydens terapie opsy skuif en vanuit 'n 
eksterne verwysingsraamwerk werk. 

Die terapeut benodig sterk grenslyne sodat hy nie opgeneem word in die 
klient se pyn nie (Potter-Efron, 1989 : 112). 

3.2.4.4 Selfonthulling 

Kliente is geneig om hul terapeute op 'n voetstuk te plaas en hul te beskou 
as magies en gesaghebbend. Hierdie perspektief kan in ander terapeutiese 
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situasies waardevol wees, maar in die hantering van skaamte kan dit 
effektiewe terapie benadeel. Die klient in hierdie geval beskou die terapeut 
as 'n persoon sander skaamte en beter as hyself. 

Skaamgefundeerde individue benodig egter 'n ouerlike figuur wat hulle op 
hul gemak kan plaas en kan vergewe en positiewe boodskappe oor hulself 
kan gee om sodoende hul skaamte te kan balanseer. Hulle benodig ook 'n 
persoon wat hulle op gelyke vlak ontmoet. Dit is slegs in hierdie 
omstandighede wat die klient sy fundamentele reg om te bestaan, kan leer. 

Die terapeut se voorstelling van sy self is van uiterste belang in die 
hantering van skaamte. lndien die terapeut nie empaties en sensitief is vir 
gevoelens van pyn en vernedering ten opsigte van homself nie, sal kliente 
sy ongemak en ontkenning omerk. 

In die voorstelling van 'n outentieke self modelleer die terapeut die vermoe 
om sensitief te wees ten opsigte van skaamte, om skaamte te verduur en te 
gebruik en om skaamte as 'n normale emosie te beleef, in plaas daarvan 
om skaamte as verwerping te beskou. 

Die terapeut kan sy eie menslikheid demonstreer deur sy eie minder 
belangrike skaamervaringe met sy klient te deel. Deur selfonthulling leer 
die terapeut die klient dat skaamervaringe deel is van menswees en dat dit 
oorleef kan word. Die krag van skaamte verminder gewoonlik wanneer dit 
ontbloot word in die teenwoordigheid van 'n ander "menslike" mens. 

Die doel van selfonthulling deur die terapeut is slegs om aan die klient te 
toon dat skaamte sander vrees veilig ontbloot kan word. Selfonthulling 
deur die terapeut moet dus met oordeel gebruik word sodat die primere 
doel van terapie nie uit die oog verloor word nie. 

Die doel van selfonthulling deur die terapeut is om aan die klient te toon 
dat skaamte deel is van menswees en sander vrees ontbloot kan word. 

3.2.4.S Evaluering deur die klient 

Skaamgefundeerde individue vrees verwerping en leef in 'n wereld van alles 
of niks. Of iemand gee vir altyd om 6f iemand gee glad nie om nie. Of 
iemand aanvaar jou as mens ten voile 6f hulle verwerp jou volkome. 

Die terapeut kan 'n aantal toetse deur die klient verwag om aanvaarding en 
vertroulikheid te meet. Skaam persone sal voortdurend in terapie 'n 
terapeut evalueer vir enige tekens van verwerping, aangesien hulle nie kan 
glo dat 'n ander persoon hulle as mens respekteer en sal volhou om in 
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hulle belang te stel nie. 'n Alkoholis sal byvoorbeeld minder belangrike 
skaamervaringe met die terapeut deel en dan na enige tekens van 
verwerping deur die terapeut kyk. Na die mate wat die terapeut in staat is 
om sy volgehoue belangstelling en opregtheid aan die individu te toon, sal 
die klient progressief meer skaambelewinge met die terapeut deel. 

3.2.4.6 Aktiewe luister na bedekte skaamtemas 

Skaam kliente is geneig om eerder na hul skaamte te skimp as om direk 
daaroor te praat. 'n Suksesvolle terapeut behoort op te let na subtiele 
wenke van skaamte soos oe wat wegkyk, weifelende spraak en vermyding 
van 'n oenskynlike onbelangrike onderwerp. 

Om oor 'n klient se bedekte skaamte in terapie te gesets, is die begin van 
genesing en daarom moet die terapeut besluit om enige tekens van wat hy 
waarneem te gebruik om gesprekvoering in die rigting te lei. Terapeute 
kan ook besluit om die tekens huidiglik te ignoreer met die wete dat dit 
later in terapie weer sal uitkom. Enige tekens van skaamte moet egter deur 
die terapeut waargeneem word en op een of ander stadium in terapie 
aandag kry. 

Sommige ktiente is dikwets onbewus van hut skaamte omdat hulle nie 'n 
naam het om hul emosies te benoem nie. Hulle is dikwels nie in staat om 
direk oor hut skaamte te gesels nie, aangesien hulle dit nie kan etiketteer 
nie. Ktiente moet daarvan bewus gemaak word dat daar 'n emosie soos 
skaamte bestaan. Meeste kliente voel verlig om hul jarelange emosies as 
skaamte te kan benoem (Potter-Efron, 1989 : 116; Tangney, e.a., 1996 
(b) : 807; Morrison, 1983 : 807). 

Etiketteer 'n ktient se skaamte 

3.2.4.7 Luister na skaamte in 'n klient se woede 

Woede (sien 2.4.11) dien as verdedigingsmeganisme sodat ander persone 
gewaarsku word om nie te naby te kom nie. 'n Skaam klient sal maklik 
kwaad word as die terapeut te naby aan sy skaamte kom. 'n Ontblote 
skaam klient voel weerloos en sal verkies om van die situasie te onttrek, 
wat moontlik nie in terapie gedoen kan word nie. Hy sal dan deur sy 
woede poog om die terapeut te laat onttrek, sodat hy weer agter sy vals 
beeld kan skuil. Woede dien as verdediging om dieper gevoelens van vrees 
vir verwerping te verbloem en dit is belangrik dat die terapeut nie toelaat 
dat hy daardeur ge"lntimideer word nie. 

Volgens die navorser is die volgende aanhaling 'n goeie voorbeeld. 
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"Don't be fooled by me, 
Don't be fooled by the face I wear, For I wear a thousand masks, 

That I am afraid to take off, and none of them is me. 

Pretending is an art that is second nature with me, 
Don't be fooled. 

I give the impression that I am secure. That all is sunny and unruffled with 
me. 

Within as well as without, 
That confidence is my name and coolness my game. That the water is calm 

and I am in command, 
and that I need no one, 

But don't believe me ... please. 

My surface may seem smooth but my surface is a mask. 
Beneath this lies no complacence, 

In this dwells the real me, in confusion, in fear and aloneness. 
But I hide this, I don't want anybody to know it. I panic at the thought of 

my weakness 
and the fear of being exposed. 

That is why I frantically create a mask to hide behind -
a nonchalant sophisticated facade to help me pretend, 

To shield me from the glance that knows ... But - such a glance is precisely 
my salvation! 

My only salvation. And I know it; 
That is, if it is followed by acceptance, by love. 

It is the only thing that will assure me of what I can't assure myself
that I am worth something. 

But I don't tell you this. I don't dare ... / am afraid to ... 

I am afraid that your glance will not be followed by acceptance and love. 
I am afraid that you will think less of me, that you will laugh at me, that 

you will reject me. 

So I play my game, my desperate game, with a facade of assurance 
without, 

and a trembling child within. 

And so begins the parade of masks, 
and my life becomes a front. I idly chatter to you 

in the suave tones of surface talk. 
I tell you everything of what is really nothing, 

and nothing of what is really everything!" 

Unknown (Mintek dagboek, 1999 : 1 03) 
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Agter die masker van woede is 'n weerlose en hulpelose self wat daarna 
smag dat iemand horn net moet raaksien en as die terapeut dit kan regkry, 
kan hy die klient op die pad na herstel plaas. 

Woede as verdedingsmeganisme kan op die volgende wyses hanteer word : 

(i) Erken die klient se woede. 
(ii) Ondersoek die oorsake van die klient se woede en besluit of daar 'n 

geregverdige rede daarvoor is. 
(iii) lndien die terapeut problematies opgetree het, deur byvoorbeeld 'n 

onbedagsame aanmerking te maak, moet hy daarvoor om verskoning 
vra en poog om die verhouding weer te herstel. 

(iv) lndien die terapeut nie bewyse kry dat hyself verantwoordelik is vir 
die klient se woede nie, moet dit aan die klient verduidelik word en 
die moontlikheid van 'n misverstand moet gesamentlik ondersoek 
word. 

(v) Gee aandag aan die pyn van die klient om vas te stel hoe hy bedreigd 
gevoel het en neem enige tekens van verwerping en skaamte waar. 

(vi) Verseker die klient dat hy onvoorwaardelik aanvaar word en nie 
verwerp sal word nie. 

(vii) Na die herstel van die verhouding moet die klient gehelp word om 
deurdie skaaminhoude, wat die woede veroorsaak het, te werk. 

3.2.4.8 ldentifiseer verdedigingsmeganismes 

Verdedigingsmeganismes (kyk 2.8.1 .2), veral ontkenning, woede, 
onttrekking, perfeksionisme, arrogansie en skaamteloosheid, word met 
skaamte geassosieer. Om die klient bewus te maak van sy verdedigings
meganismes, of om dit te verander, is 'n tydsame proses. Terapeute kan 
aan hul kliente verduidelik dat 'n trein nie 'n skerp u-draai kan maak nie en 
net so kan hulle nie verwag om dadelik al hul skadelike verdedigings
meganismes te verander nie. 

Terapeute moet onthou dat verdedigingsmeganismes 'n belangrike funksie 
het, naamlik om die persoon se angstigheid te beheer en te vinnige 
pogings om dit te verwyder, kan moontlik angstigheid ernstig vermeerder 
wat kan lei tot terminasie van terapie. Kliente moet gelei word om te 
verstaan en te waardeer hoe hulle met hul verdedigingsmeganisme 
suksesvol was om emosioneel te oorleef. Verdedigingsmeganismes moet 
verstaan word as gedrag wat gehelp het om met ernstige ge·lnternaliseerde 
skaamte saam te leef, en om te verhoed dat die ego disintegreer. 

Kliente moet bewus gemaak word van hul verdedigingsmeganismes en 
hulle moet geleer word dat hulle 'n keuse kan maak ten opsigte van die 
gebruik daarvan. Hulle kan selfs besluit om gedurende terapie van 
verdedigingsmeganismes gebruik te maak deur slegs sekere aspekte van 
die self te ontbl.oot en betekenisvolle inhoude te bedek. Terapeute kan 
kliente selfs aanmoedig om voort te gaan met hul verdedigingsstrategiee in 
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tye van nood. Erikson se metode kan hier gebruik word, naamlik om die 
klient in te lig dat hy nog steeds byvoorbeeld krities, versigtig en wantrouig 
kan optree, totdat hy gereed is om sy gedagtes te verbaliseer (Potter-Efron, 
1988: 27). 

Sodra 'n klient veilig voel in die terapeutiese situasie, kom hierdie 
onderwerpe gewoonlik tog later in terapie uit . 

Die stadige verandering van skadelike verdedigingsmeganismes kan op die 
volgende wyse aan kliente getoon word : 

Figuur 1 Trein ''junctions" 

3.2.4.9 Samevatting 

Die volgende is vaardighede waaroor die terapeut moet beskik om 'n 
skaamgefundeerde persoon te hanteer: 

• Skep 'n veilige terapeutiese ruimte. 
• Luister aktief na bedekte skaamtemas. 
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• Toon aan die klient op 'n verbale en nie-verbale wyse dat hy as mens 
onvoorwaardelik aanvaar word. 

• Aanvaar die klient se skaamte onvoorwaardelik en met gemak. 
• Lei die klient na genesing deur horn in 'n veilige terapeutiese ruimte te 

help om oor sy skaamte te gesels. 
• Modelleer aan die klient dat skaamte 'n normale emosie kan wees 

(selfonthulling). 
• Werk vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk op 'n simpatieke, passie

volle en versorgende wyse. 
• Help die klient om skaamte as 'n emosie te etiketteer. 
• Maak die klient bewus van sy verdedigingsmeganismes. 

3.2.5 Terapeutiese fases in die hantering van gelnternaliseerde 
skaamte 

(Gilbert, e.a., 1994: 34; Thurston, 1994: 378; Baumeister e.a., 1994: 246; 
Tangney en Miller, 1996 (a) : 1267; English, 1994 : 113; Potter-Efron, 
1988 : 27; Kaufman, 1989 : 208) 

Terapeutise fases word vervolgens op 'n teoretiese wyse in fases opgedeel. 

Nadat 'n vertrouensverhouding gestig is, die klient se verdedigings
meganismes ge"ldentifiseer is en skaamte benoem is, is die verdere verloop 
van terapie soos volg : 

3.2.5.1 Verbind huidige skaamte met die gesin van herkoms 

Tipies van 'n skaamgefundeerde persoon is dat hy sy ongesonde 
gesinsreels en norme van sy kindertyd uitleef - hierdie reels en norme moet 
ge"ldentifiseer en bespreek word. Tyd moet bestee word om die klient te 
help om die oorsprong van sy skaamte te verstaan. Om die oorsprong van 
skaamte te verstaan verminder selfblamering. Die vermeerdering van 
bewuswording by die klient kan bereik word deur kindertydervaringe te 
bespreek, deur joernaal te hou en deur die gesin te besoek om sodoende 
gesinskommunikasie waar te neem. Dit help die klient om te verstaan hoe 
hy is en hoe dit gebeur het dat hy die persoon is wat hy is. 

Meeste huidige skaamte vind hul oorsprong in destruktiewe boodskappe 
wat in die gesin van herkoms ontvang is (kyk Figuur 7 en Tabel 13 -
Hoofstuk 5). Die terapeut kan help deur saam met die klient, as 
volwassene, die boodskappe te analiseer en die irrasionele aspekte daarvan 
te identifiseer. Die klient se gevoel van defektiwiteit behoort te verbeter 
deur huidige skaamte met ou en uitgediende boodskappe te koppel (Potter
Efron, 1989 : 122). 
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Dit is betekenisvol dat die terapeut kliente daaraan herinner dat hulle 
beelde van hul ouers ronddra en dat dit hierdie beelde is wat hersien moet 
word. 

3.2.5.2 Ondersteun die klient om die pyn van sy skaamte weer te 
beleef. 

Die huidige ervaring van skaamte in terapie moet in verband gebring word 
met emosioneel verbandhoudende ervaringe van die verlede. Met die 
bespreking van die gesin van herkoms begin die klient dikwels diep en 
pynlike emosies te ervaar. Kliente moet gemotiveer word om by die 
emosies te bly. Tydens hierdie fase van terapie kan kliente gevra word of 
hulle soortgelyke gevoelens uit hul kindertyd kan onthou. Gewoonlik 
onthou kliente soortgelyke gevoelens uit hul kindertyd en is met min 
motivering in staat om die ervaring emosioneel weer te beleef. In die 
meeste gevalle is die klient bereid om die ervaring te deel en om homself 
toe te laat om die "kind" (kyk lllustrasie 1) binne horn te voel. Kliente sal 
intense emosies ervaar met die bewuswording. Hierdie emosies, 
insluitende woede, haat, vrees, pyn en verlies, moet weer beleef en 
geverbaliseer word. 

Die pyn van die innerlike kind is die fondasie van skaamte. Totdat die pad 
na die pyn van die innerlike kind nie gemaak word nie, sal skaamte en 
verdedigingsmeganismes nie verminder nie. 

3.2.5.3 ldentifiseer die "losses" en ondersteun die klient in sy 
rouproses 

Sodra die klient begin ly onder die emosies van die verlede, sal hy sy 
emosionele isolasie van ander begin besef. Hy sal ook besef in watter mate 
hy van homself gedissosieer het, met ander woorde in watter mate hy 
homself verloor het. Die klient se pyn en onvervulde emosionele behoeftes 
behoort deur die terapeut gerespekteer en ondersteun te word om 
sodoende die klient te leer om dit self te doen. Op hierdie stadium van 
terapie ontstaan 'n paradoks, naamlik dat die klient in die middel van sy 
lyding, as gevolg van sy isolasie, ontdek dat sy ervaring gedeel word deur 
'n ander mens. Verder deel hy die ervaring ook met homself. 
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Dit is van kardinale belang dat die terapeut op hierdie stadium homself 
toelaat om emosioneel met die klient (in hul terapeutiese verhouding) te 
bind. lndien die terapeut op hierdie stadium saam met die klient hartseer 
voel, kan dit met die klient gedeel word sander om die aandag na die 
terapeut se emosionele toestand te skuif. lets soos byvoorbeeld die 
volgende kan gese word: "Soos ek na jou eensaamheid van jou kindertyd 
/uister, is ek jam mer dat jy nie jou gevoelens toe met iemand kon dee/ nie". 
Dit is op hierdie tydstip dat genesing plaasvind. 

Dit is belangrik dat die klient op hierdie stadium beleef dat die terapeut 
emosies ervaar en nie skaam is daarvoor nie. 

3.2.5.4 ldentifiseer bondgenote 

Kliente besef dikwels nadat hul die terapeut se meelewing beleef het, dat 
daar ander mense ook tot hul beskikking is. Soms gebeur dit dat daar in 
die verlede baie bondgenote in hul lewe was, maar dat hulle weens hul 
skaamte dit nie kon aanvaar nie. Kliente sal moontlik begin om tye te 
onthou waar daar vir hulle gesorg is. Hierdie herinneringe behoort as 
waardevolle skatte gedefinieer te word waartoe kliente enige tyd toegang 
het. 

3.2.5.5 Ondersteun die klient om beskikbare bronne te gebruik 

Die terapeut moet 'n sistematiese plan opstel om die klient te help om van 
sy beskikbare bondgenote gebruik te maak. lndien kliente nie die 
vaardighede wat hulle tydens terapie leer buite terapie gebruik nie, sal 
hulle afhanklik van die terapeut bly. Terapeute behoort kliente versigtig te 
motiveer om kanse te waag om te praat met vriende, sy gesin van herkoms, 
ensovoorts. In die meeste gevalle het skaamgefundeerde kliente 'n 
netwerk van bondgenote wat nie gebruik word nie. 

Op hierdie stadium van terapie is dit nodig dat die terapeut sy klient se 
afhanklikheid verminder en die proses van "leave taking" inisieer. 

3.2.5.6 Vorming van 'n nuwe identiteit 

Die terapeut moet die klient ondersteun om 'n nuwe identiteit random 
positiewe selfkonsep, bevoegdheid en die gevoelens van waardigheid en 
lieftalligheid te vorm. 

Soos wat terapie vorder, beleef kliente die nuwe kragbronne binne hulself 
en ontwikkel 'n veranderde siening van hulself. Hierdie nuwe self moet 
geverbaliseer word. Dit is belangrik dat kliente hulself hoor wanneer hulle 
positiewe dinge van hulself se. Take soos om self hul sterk punte te 
beskryf of om bondgenote te vra om 'n lys van hul sterk punte neer te 
skryf, help kliente om 'n positiwe selfbeeld te vestig. 
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3.2.6 Slaggate vir terapeute 

i) Terapeute moet nie sondermeer aanvaar dat 'joining" tegnieke wat 
by nie-skaamgefundeerde kliente gebruik word ook by skaam 
kliente effektief sal wees nie. '1oining" tegnieke wat gewoonlik 
gebruik word om kliente op hul gemak te plaas, soos byvoorbeeld 
om hand te skud, om kliente te vra of hul die pad maklik na jou 
praktyk gevind het, ensovoorts word met agterdog deur sommige 
skaamgefundeerde kliente bejeen. Skaamgefundeerde kliente mag 
moontlik basiese sosiale vaardighede bemeester het, maar voel 
ongemaklik daarmee omdat hulle vrees vir ontbloting indien hulle 'n 
fout sou maak. 

ii) Skaamgefundeerde persone vertrou hulself nie en daarom vind hulle 
dit moeilik en selfs onmoontlik om terapeute te vertrou. Terapeute 
moet dus versigtig wees om nie op 'n verbale of nie-verbale wyse 
onsensitief teenoor hul kliente op te tree nie (Harper en Hoopes, 
1990 : 216). 

(iii) Skaam kliente is geneig om hul skaamte vir die terapeut weg te 
steek. Morrison (Potter-Efron, 1989 : 101) som dit soos volg op: 
"Guilt feelings bring material into an interview, shame keeps them 
out". Skaamgefundeerde persone vermy kontak met ander, ook hul 
terapeut en hul verdedig hul skaamte met veral ontkenning en 
onttrekking. Skaamgefundeerde persone verdedig hulself dikwels 
kragtig teen die terapeut wat te na aan hul skaamte beweeg. Woede, 
sarkasme en sinisme, vertoon van grootsheid, ensovoorts help die 
klient om die terapeut weg te stoot van wat hy beskou as sy 
defektiewe persoon. 

(iv) Terapeute wat met skaamgefundeerde kliente werk, moet deur hul 
eie skaamte gewerk het. Konsultasie by 'n ander professionele 
terapeut is onontbeerlik. Net soos kliente, verdedig terapeute om 
nie hul skaamte te ontbloot nie en is dit vir hulle moeilik om hulself 
werklik te openbaar by 'n ander professionele persoon. Die volgende 
seine behoort aan die terapeut 'n aanduiding te gee dat hy besig is 
om sy eie skaamte te probeer hanteer by sekere kliente : 

• Die terapeut word ongemaklik met sy eie emosies ten opsigte van 
'n klient, byvoorbeeld woede, vrees, onttrekking, ensovoorts, 
maar ontken dit. 

• Die terapeut onttrek emosioneel gedurende 'n sessie. 
• Daar is 'n gebrek aan terapeutiese vordering. 
• Die terapeut toon afhanklikheid en ontoepaslike versorging. 
• Die terapeut beleef selftwyfel en blameer homself vir die klient se 

gebrek aan vordering. 
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• Die terapeut projekteer sy skaamte op die klient. Wanneer die 
terapeut daarvan bewus word dat hy "iets" aan die ktient wit doen, 
deur byvoorbeeld arrogansie of kritiese optrede en nie die nodige 
intimiteit wil bied nie, ensovoorts is dit moontlik 'n teken dat die 
terapeut sy skaamte projekteer. 

• Die terapeut vrees afsprake met spesifieke kliente en hoop hulle 
daag nie op nie (Harper en Hoopes, 1990 : 1 76). 

3.2.7 lntervensie by skaamgefundeerde individue 

(English, 1994 : 113; Tangney, e.a., 1996 (b) : 1276; Tangney, e.a., 1992 
(c) : 476; Bradshaw, 1988 : 215- 235; Broucek, 1991; Cook, 1991 : 405; 
Harper en Hoops, 1990 : 211-269) 

3.2.7.1 Terapeutiese tegnieke 

a) "Antidote" behandeting vir arga·1ese gevotgtrekkings 

Meeste kliente is onbewus van hul skaamte en besef ook nie die oorsprong 
daarvan nie. Die doet van die "antidote" tegniek is om die klient te help om 
die onbewuste oorsprong en gevotge van hul skaamte te identifiseer. 

Kliente vind dit moeilik om hulself te ontbloot oor inhoude wat met hulself 
of sy gesin van herkoms te doen het. Dit is juis die inhoud van 
disfunksionele oorlewing wat die "gif' is wat "teengif' benodig. Om 
effektief te wees, hang die keuse van "teengif' egter af van die inligting oor 
die aard van die "gif'. Hierin is 'n paradoks gelee, naamtik dat die klient 
vertigting van sy simptome soos angstigheid verlang. Aan die ander kant 
motiveer gevotgtrekkings wat die ktient van sy skaamervaring in sy 
kindertyd gemaak het, horn om nie homsetf te ontbloot nie. Verder word 
sommige gevolgtrekkings reeds gedurende sy tweede lewensjaar gemaak 
en is dit onmoonttik vir die klient om te onthou onder watter omstan
dighede dit gemaak is. Gewoonlik is gevolgtrekkings wat ernstige 
probleme veroorsaak, kragtig genoeg om versterk te word deur latere 
ervaringe en word dus makliker onthou. Beide die klient en terapeut moet 
aanvaar dat die saak uiteindelik wet geformuleer kan word, selfs al word 
herkonstruksie van gebeure van die verlede vereis. 

Aangesien kliente dikwels nie die disfunksionele arga"lese gevotgtrekkings 
van hut kindertyd kan onthou nie, kan hul gevra word om een-minuut detail 
te gee oor een of meer huidige episodes wat gevoelens van verleentheid, 
skaamte of ongemak veroorsaak het. Dit is dikwets in sulke detail wat 
wenke gevind word van vroee disfunksionele gevolgtrekkings. 

Die "antidote" behandeling word vervolgens aan die hand van die 
gevallestudie, soos by die lnleiding van Hoofstuk 3 beskryf is, bespreek. 
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Joan se onsuksesvolle huwelik asook haar huidige verhouding met haar 
vorige man is die "trigger" van skaamte wat sy beleef. Sy het aanvanklik 
aangemeld met depressie en het gedink dat haar omstandighede, soos 
haar pa se hartaanval, haar operasie, haar egskeiding en haar broer se 
dood die oorsaak is van haar gevoelens van hulpeloosheid. Die terapeut 
het gefokus op die oorsprong van haar gevoelens van hulpeloosheid en het 
tot insig gekom dat haar verhouding met haar ma huidiglik asook in die 
verlede die oorsprong van haar skaambelewinge is. Hy het verder gefokus 
op haar huidige gevoel van skaamte deur te fokus op haar gevoelens dat 
daar "iets" met haar verkeerd is, omdat sy die huwelik nie kon laat slaag 
nie. Die terapeut het Joan tot insig gebring dat sy die mislukking as haar 
eie beskou, dat sy werklik probeer het om die huwelik te laat werk en dat 
haar vroee mislukkings met haar ma haar kwesbaar gelaat het om haar 
egskeiding as 'n volgende mislukking te beleef. 

Nadat Joan tot insig gekom het oor die waarheid random haar man, 
naamlik dat hy onverantwoordelik is, het hy haar gehelp om ondersoek in 
te stel na haar verhouding met haar ma. Sy het tot insig gekom dat wat sy 
ookal doen, nooit goed genoeg sal wees vir haar ma nie en dat sy nie 
werklik lief is vir haar ma nie. Joan moes terugdink aan haar verhouding 
met haar ma en verbaliseer dat haar ma haar in haar vroee jare, asook 
huidiglik, altyd laat voel dat sy nie goed genoeg is nie. 

Die terapeut het saam met Joan tot 'n oplossing van die probleem gekom, 
naamlik om gesag in haar verhouding met beide haar ma en man terug te 
neem. In die veilige terapeutiese ruimte het sy geoefen om die situasie te 
hanteer, wat daartoe gelei het dat sy dit met sukses buite die terapeutiese 
ruimte kon hanteer. 

b) Opstel van 'n skaamprofiel 

Die doel van die skaamprofiel is net soos by die "antidote" tegniek om 
kliente bewus te maak van hul onbewuste skaamte. Die terapeut moet die 
klient lei om vroee problematiese verhoudinge te identifiseer om sodoende 
die oorsprong van skaamte te verstaan. Die klient se emosies en 
interpersoonlike behoeftes word gebruik om 'n skaamprofiel op te stel. 
Die terapeut lei die klient om te dink aan situasies waar sy interpersoonlike 
behoeftes nie vervul is nie, sy emosies misken is en hoe hy dit beleef het. 
Die terapeut en klient moet die spesifieke problematiese interpersoonlike 
situasies visualiseer, bewusword van gei"nternaliseerde analogiee en 
"clusters" van skaamte identifiseer, soos byvoorbeeld emosies wat met 
skaamte gebind het. Deur ondersoek in te stel na hoe spesifieke emosies 
en interpersoonlike behoeftes deur skaamte gebind is, kan die spesifieke 
emosies en behoeftes geldig verklaar word en die bindende effek van 
skaamte verwyder word. Wanneer kliente hierdie emosies en 
interpersoonlike behoeftes binne die terapeutiese verhouding ervaar, word 
nuwe blywende positiewe emosies geskep (Kaufman, 1989 : 188). 
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Die opstel van 'n skaamprofiel word vervolgens aan die hand van die 
gevallestudie, soos by die lnleiding van Hoofstuk 3 beskryf is, bespreek. 

Joan is deur die terapeut gelei om haar problematiese verhouding met haar 
ma te analiseer om sodoende die oorsprong van haar skaamte te kan 
identifiseer. Sy is gevra om te dink aan situasies gedurende haar 
kindertyd, waar haar ma nie haar persoonlike behoeftes vervul het nie en 
haar emosies misken het. Die situasies moet deur Joan gevisualiseer word, 
waarop sy telkens moet se hoe sy dit beleef het. Sy moet met ander 
woorde die vroee skaamte weer beleef. Sy het tot insig gekom dat sy altyd, 
"not good enough" gevoel het. Om die bindende effek van skaamte te 
verwyder, is sy tot insig gebring dat haar skaamte, wat oorsprong in haar 
verhouding met haar ma vind, haar kwesbaar gemaak het om dieselfde 
gevolgtrekking in haar huwelik te maak, naamlik dat sy nie goed genoeg is 
nie. 

c) "Reparentinq Imagery" 

"Probably I, too, would have remained trapped by this 
compulsion to protect the parents ... had I not come in contact 

with the Child within Me, who appeared late in my life, wanting 
to tell me her secret ... now I was standing at an open 

door ... filled with an adult's fear of the darkness ... But I 
could not close the door and leave the child alone until my 

death ... / made a decision that was to change my life 
profoundly ... to put my trust in this nearly autistic being who 

had survived the isolation of decades" 

Alice Miller, Pictures of Childwood (Bradshaw, 1988 : 133) 

Psigoterapie vir die skaamgefundeerde individu moet daarop gemik wees 
om die klient se onteiende dele van die self weer in bes it te neem. Vroee 
ontwikkelingsfases van die self, byvoorbeeld die "kind self of "adolessent 
self kan direk bereik word deur aktiewe "imagery" (kyk lllustrasie 1 en 2). 
Die kind wat toegevou is in sy skaamte kan versorg en ontwikkel word deur 
"imagery". Terapeute moet hul kliente leer hoe om hul "inner child" of 
adolessente self aktief te vertroos. Kliente wat dit moeilik vind om 
"imagery" toe te pas, kan 'n ou foto van hulself neem om kontak met hul 
"inner child" te vergemaklik. Om goed na die foto te kyk voor "imagery", 
word 'n geleentheid geskep om maklik oor te gaan na "imagery". 

Om disfunksionele of vals selwe te verander en te vervang, behels 'n 
aktiewe en daaglikse proses en vereis toegewydheid en 'n bewustelike 
poging. Om ou selfgesprekke ("inner voices") te vervang met nuwe, 
positiewe selfgesprekke moet affek, visualisering en taal voortdurend 
ingesluit word. 
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"The way to heal inner strife and division is through consciously reowning 
disowned parts of the self Reowning is also a way of directly reparenting 
the self There are both interpersonal and intrapsychic dimensions to the 

• II reownmg process ... 

(Bradshaw, 1988 : 216) 

"Imagery" is 'n direkte toepassing van die identiese wyse waarop skaamte 
vroeer ge·lnternaliseer is. "Imagery" word onderneem om skaamervaringe 
of beelde wat tot ge·lnternaliseerde skaamte gelei het, te verander of te 
herstel, en om identifikasie met die ware selfte verwesenlik. Die proses is 
'n uitvloeisel van die terapeutiese verhouding en moet as 'n gedeelde 
ervaring van die terapeut en klient toegepas word. 

Die volgende is twee illustrasies van "imagery" en kan aangepas word by 
elke individuele klient. 

lllustrasie l "Reparenting Imagery" 

"Maak jou oe toe en ek sal myne ook toemaak. Ek sal nie loer nie. Verbeel 
jou jy klim by 'n stel trappe op. Dit is donker en die stel trappe is ook 
donker. Wanneer jy bo kom sien jy jy staan by die punt van 'n gang. By die 
ander punt is 'n lig. Loop na die lig toe. Wanneer jy daar kom, staan jy 
by 'n deur wat na 'n kamer lei. Loop in die kamer in. Dit is jou kamer, die 
kamer waar jy as vyf- of sesjarige kind geslaap en speel het. lndien jy as 
kind dikwels getrek het, kies 'n kamer of plek waar jy dikwels heen gegaan 
het om alleen te wees. Kyk in die kamer rond. Dit is net soos dit was. 
Alles is dieselfde: die kleur van die mure, die posisie van die bed en die 
meubels, selfs die reuk van die kamer. Loop rond in die kamer. Raak aan 
alles. Vryf teen die krake van die mure. Onthou jy die plekke waar jy altyd 
krabbels gemaak en geteken het? Onthou jy hoe jy onder die bed of 
beddegoed weggekruip het? Onthou jy hoe dit was om 'n kind in die kamer 
te wees? Onthou jy jou gunsteling liedjie of sp\letjie? Kyk, daar is jou 
gunsteling speelding. Tel dit op en speel daarmee. Dit is alles daar vir jou 
om te onthou. 

Le nou op die vloer op jou rug en kyk na die kamer rondom jou. Onthou 
hoe groot alles toe was? Hoe hoog die plafonne was? Hoe groot die kas 
was? Alles was groot, enorm, en jy was klein in s6 'n groot wereld. Onthou 
jy jou eerste dag op skool in graad een? Onthou jy Sondae oggende? 
Onthou jy jou sesde verjaarsdag? Onthou jy jou gunsteling kos? 

Staan nou op en kyk lank in die kamer rond. Jy is weer jou volwasse self 
wat in die kamer staan. Jy is 'n volwassene wat deur 'n venster kyk na jou 
verlede. Soos jy stadig deur die kamer kyk vir oulaas, word jy skielik 
daarvan bewus dat jy nie alleen is nie. lemand is saam met jou in die 
kamer. Kyk rond. In die hoek van die kamer is iemand wat op die vloer sit. 
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Loop soontoe. Soos wat jy nader stap sien jy wie dit is. Dit is 'n jong kind, 
so ongeveer vyf of ses jaar oud wat wegkyk, met sy kop geboe en oe 
neergeslaan. Dit is die kind wat jy was. Die kind steeds binne jou sit op 
die vloer langs jou. Sit langs jou kind en se "hallo". Onthou 'n ou foto van 
jouself en bestudeer dit om die kontak te verdiep. Onthou jy jou 
gunsteling klere? Onthou jy die manier waarop jou hare gekam was? Sodra 
jy 'n he Ider beeld van jouself as kind het, vra jou kind om jou hand vas te 
hou. Wees die ouer vriend vir jou kind wat jy toe nodig gehad het. Sit jou 
arm om jou kind se skouer of vryf jou kind se hare. Leer mekaar ken. Vra 
jou kind wat hy diep binne-in horn voel. Vrajou kind wat het hy nou nodig 
het en gee dit vryelik. 

Herleef nou 'n ou skaamsituasie. Vrajou kind om dit weer saam metjou te 
beleef. Herbeleef dit weer met soveel oorgawe as moontlik. Voel elke 
emosie in die situasie. Wanneer dit klaar is, verbeel jou jy is die liefdevolle, 
versorgende ma of pa vir jou kind wat jy toe s6 nodig gehad het. Se nou 
die dinge aan jou kind wat jou kind toe nodig gehad het om te hoor. Hou 
jou kind op jou skoot vir so lank as wat jou kind dit nodig het. Wees 'n 
bondgenoot vir jou kind en verander die situasie of gaan eenvoudig net oor 
na 'n nuwe situasie. 

Verbeel jou jy neem jou kind na buite om te speel. Gaan saam na die park 
en hardloop deur die gras en bosse of sit eenvoudig saam onder 'n boom. 
Of gaan strand toe en spring in die branders, plas in die water en lag. Of 
sit op 'n bank agter in die erf en wees net stil by mekaar. 

Dit word nou laat. Dis tyd om terug te gaan. Neem jou kind na 'n nuwe, 
veilige plek wat jy diep binne jou skep. Gee jou kind 'n groot druk. Wees 
die goeie, liefdevolle ouer vir die kind wat jy altyd nodig gehad het. Sit jou 
kind nou in die bed in die diep, veilige plek binne jou. Sit op die rand van 
die bed en sing 'n liedjie of vertel jou kind 'n storie. Staar in mekaar se oe 
vir so lank as wat jy wil en se: "Kind, ek is bly en trots om jou te he. Ek sal 
altyd by jou wees". Gee een laaste drukkie en nagsoentjie. Jy is terug 
wanneer jy ookal wil, wanneer jy ookal benodig word. Dit is veilig nou. 
Loop op jou tone weg van die kind en af met die trappe. Wanneer jy 
gereed is, kan jy jou oe oopmaak en terugkeer (Bradshaw, 1988 : 217). 

lllustrasie 2 "Embracing Your Lost Inner child" 

Sit regop. Ontspan en fokus op jou asemhaling ... Gebruik 'n paar minute 
om bewus te word van jou asemhaling ... Raak bewus van die lug soos jy dit 
inasem en uitasem ... Voel die verskil in die lug soos dit inkom en soos dit 
uitgaan. Fokus op die verskil. .. (een minuut). Verbeel jou nou dat jy by 'n 
stel trappe afloop. Loop stadig af, soos ek van tien af na een tel. 
Tien ... (tien sekondes). Nege ... (nege sekondes). Ag (ag sekondes), 
ensovoorts. Wanneer jy die onderpunt van die trappe bereik, draai links en 
loop af in 'n lang gang met deure aan die regter- en linkerkant. Elke deur 
het 'n gekleurde simbool op dit ... (een minuut). Soos jy na die einde van die 
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gang kyk sien jy 'n skerp lig ... Loop daardeur en gaan terug in tyd, na 'n 
straat waar jy geleef het voordat jy sewe jaar oud was. Loop by die straat 
af na die huis waarin jy gebly het. Kyk na die huis. Sien die dak, die kleur 
van die huis en die vensters en deure ... Sien 'n klein kind wat uit die 
voordeur loop .... Hoe is die kind aangetrek? Watter kleur is die kind se 
skoene? Loop na die kind ... Vertel horn dat jy vanaf sy toekoms 
kom ... Vertel horn dat jy beter as enige ander mens weet waardeur hy 
gaan ... Sy lyding, sy verwerping ... sy skaamte ... Vertel horn dat van al die 
mense wat hy ken, jy die enigste een is wat hy nooit sal verloor nie. Vra 
horn nou of hy gewillig is om saam met jou huis toe te gaan? ... lndien hy 
nie wil nie, se vir horn dat jy horn weer more sal besoek. lndien hy gewillig 
is om saam met jou te kom, neem sy hand en begin wegloop ... Soos julle 
wegloop, sien jy jou ma en pa wat vanuit die voorportaal uitloop. Waai 
totsiens aan hulle. Kyk oor jou skouer soos jy aanhou wegloop en sien hoe 
hulle kleiner en kleiner word, totdat hulle heeltemal weg is ... Draai links by 
die straathoek en sien jou Hoer Gesag (of God - afhangende van klient se 
geloof) en mees dierbare vriende wat vir jou wag. Omhels al jou vriende en 
laat jou Hoer Gesag toe om in jou hart te kom ... Loop nou weg and beloof 
jou kind dat jy horn elke dag vir vyf minute sal ontmoet. Kies 'n presiese 
tyd. Verbind jouself met die tyd. Hou jou kind op jou hand en laat horn 
krimp so groat soos jou hand. Sit horn in jou hart ... Loop nou na 'n 
pragtige plek ... Staan in die middel van die plek en bepeins die ervaring wat 
jy nou-net beleef het ... Kry 'n gevoel van eenheid binne jouself, met jou 
Hoer Gesag en alle ander dinge ... Kyk nou op na die hemel; sien hoe die 
pers-wit wolke die nommer vyf vorm ... Sien hoe die vyf 'n vier word ... en 
word bewus van jou voete en bene ... Sien hoe die vier 'n drie word ... en word 
bewus van jou maag en arms. Sien hoe die drie 'n twee word ... voel die 
lewe in jou hande, gesig en hele liggaam. Weet nou dat jy nou omtrent ten 
voile wakker is, in staat om alles te kan doen met jou ten voile wakker 
verstand - sien hoe die twee een word en wees ten volle wakker met die 
ervaring gestoor in jou verstand (Bradshaw, 1988 : 140). 

Dit is die navorser se mening dat hierdie "imagery" veral suksesvol sal wees 
met kliente wat sterk gelowig is. 

d) Disinternalisering van ge'ldentifiseerde beelde 

Bykomend by die herbesit neem van onteiende dele van die self, moet die 
sterk ge·lnternaliseerde ouerbeelde aktief gedisinternaliseer word. Kliente 
moet leer om die "slegte" ouer asook die ge'lnternaliseerde voorstelling van 
die "slegte" ouer te verwerp. Kliente kan gevra word om hulle te verbeel 
dat die terapeut binne hulle is of om sy stem binne in hulle te hoor praat. 
Die doel is om die klient se identifikasieproses te verander na 'n nuwe, 
positiewe identifikasiebeeld. Kliente moet aangemoedig word om te luister 
na die stem van die terapeut in plaas daarvan om na hulle ou kritiese, 
blamerende of negatiewe stem te luister. Beelde, taal en affek is direk 
betrokke in hierdie proses. Kliente moet leer dat hulle saam met die 
terapeut sterker is en in staat is om hul ou ouerstemme en beelde te 
verwerp. 
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e) "Refocusing" van aandag 

"Refocusing" is 'n affektiewe tegniek wat gebruik word om skaamte vry te 
laat. "Refocusing" sal nie ge·lnternaliseerde skaamte verbeter of verwyder 
nie, maar sal die klient in staat stel om sy huidige skaamte van die oomblik 
makliker te hanteer. 

Wanneer 'n persoon skaamte beleef, verskuif sy aandag onmiddellik na 
binne en voel hy asof hy onder 'n vergrootglas geplaas word. Deur 
bewustelik 'n wilsbesluit te neem om sy aandag te verskuif na buite die self 
deur fisies en perseptueel betrokke te raak in die sensoriese wereld daar 
buite, word skaamgevoelens en gedagtes vrygelaat. 

f) Verskuiwing van skaamte na trots 

Die klient moet leer om homself van binne te bevestig. Dit sluit in om 'n 
bee Id van die self te he, die self te waardeer, die self te respekteer en om 
trots te wees op die self 

Die terapeut kan die klient help om 'n gevoel van trots te ontwikkel, deur 
horn te leer hoe om 'n innerlike bran van trots te ontwikkel. 'n Wyse 
waarop so 'n bran ontwikkel, is om die klient te vra om 'n "trotslys" te 
begin waarin hy elke dag vyf items neerskryf waar hy trots gevoel het. Die 
gebeure wat neergeskryf word, kan byvoorbeeld werklike prestasies wees, 
sy leefwyse, wie hy is of situasies wat hy goed hanteer het. Hy moet leer 
dat goed genoeg, genoeg is (Kaufman, 1989 : 224). · 

In die gevallestudie, soos bespreek in die lnleiding van hierdie hoofstuk, 
sal dit beteken dat Joan, nadat sy haar regmatige gesag teruggeneem het 
by haar ma en vorige man, haar trotslys kan aanvul. 

3.2.7.2 Kreatiewe tegnieke 

Die volgende terapeutiese tegnieke is daarop gemik om skaamervaringe te 
konfronteer. 

a) Spieelwerk 

'n Persoon met 'n geskiedenis van verbale, emosionele of fisiese 
mishandeling vind dit moeilik om na homself kyk sonder om te dink dat hy 
"lelik" of "bevlek" is. Die doel van spieelwerk is om aanvaarding van en 
intieme kontak met die self te realiseer. 

Die terapeut behoort die opdrag aan die klient, naamlik om homself te 
bevestig in die spieel, eers self te demonstreer en dan te openbaar hoe hy 
dit beleef om die opdrag uit te voer. Aangesien baie skaam persone hulle 
"anders" as ander beskou, sal selfopenbaring van die terapeut en klient 'n 
bydrae fewer tot die binding tussen hulle. 
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Terwyl spieelwerk gedoen word, kan die terapeut uitwys dat 'n persoon 
homself beskou en behandel soos ander dit met horn doen en dat die 
klient moontlik met minagting en afkeur behandel is en geleer het om 
homself te verwerp. Intervensies soos hierdie stimuleer die klient om 
pynlike en skaamvervulde herinneringe te onthou en aan die terapeut te 
openbaar (Potter-Efron, 1989). 

b) Die gebruik van opgestopte diere en poppe 

Om iets sag, konkreet en aanvaardend vas te hou, is genesend vir die 
persoon wie se omgewing hard, verwarrend en mishandelend was. Die 
kriterium vir die opgestopte dier of pop is dat dit deur die klient aanvaar 
word as verteenwoordiger van homself of 'n deel van homself wat hy 
verloor het. 

'n Eenvoudige manier om relevante inligting oor skaamte by die klient te 
verkry, is om horn te laat ontspan en dan te laat gesels oor sy kindertyd. 
Soos die klient herinneringe onthou en daaroor praat, beleef hy weer die ou 
pynlike en "slegte" emosies. Dit is op hierdie stadium van terapie waar die 
interpersoonlike brug tussen die terapeut en klient die maklikste verbreek 
word, 'n stadium waar die klient oogkontak vermy, wegkyk en van terapie 
onttrek - net soos 'n skaam kind na die vloer kyk en onttrek, nie in staat 
om na sy skaamgefundeerde ouers te kyk nie. Dit is presies op hierdie 
oomblik waar 'n opgestopte dier of pop gebruik kan word om die 
interpersoonlike brug tussen die terapeut en klient te behou deur aan die 
klient 'n manier te gee waar hy 'n selfversorgende ervaring met homself 
kan beleef. Die pop kan in die arms van die klient geplaas word en gevra 
word om te fokus op die kind wat hy onthou. Die klient word gevra om die 
kind vas te hou en te troos. Die gebruik van opgestopte diere of poppe is 
'n manier om die band te stig tussen die "adult" en "child" wat binne die 
klient is (Potter-Efron, 1988 : 46). 

c) Die gebruik van konkrete voorwerpe 

Konkrete voorwerpe is 'n verdere tegniek om kliente te help om hul self te 
beskou en om die dissosiatiewe effek van skaamte en verwerping in sy 
lewe te hanteer. Hierdie metode is veral belangrik vir persone wat dit 
moeilik vind om te verbaliseer en om emosies te toon as gevolg van woede 
of sterk verdedigingsmeganismes. 'n Objek kan aanvaar word sonder 
woorde wat gewoonlik verdediging en vrees vir skaamervaringe veroorsaak. 
Om 'n klip, skulp, pop, beeld of 'n mooi voorwerp op te tel, is 'n fisiese 
aksie wat nie maklik met skaamte geassosieer word nie. Om 'n objek te 
ontdek en bewus te word van wyses waarop die objek net soos die klient is, 
stimuleer nuuskierigheid en identifikasie wat kenmerkende verdedigings
meganismes tydelik ophef en voorsien 'n nuwe wyse waarop 'n klient 
homself sien. Met ander woorde die klient kry 'n geleentheid om homself 
in sy situasie te ondersoek op 'n nie-bedreigende wyse. 
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Konkrete voorwerpe kan in twee kategoriee gedeel word, naamlik 
voorwerpe met "flaws" en voorwerpe met spesiale kwaliteite. Voorwerpe 
met "flaws" is byvoorbeeld 'n voel met 'n afvlerk, 'n skulp met 'n kraak, 'n 
geskeurde foto, ensovoorts. Objekte met spesiale kwaliteite sluit in 
byvoorbeeld 'n geode, 'n lee alkohol bottel, 'n apparaat wat ewigdurend 
beweeg, ensovoorts. 

Die klient word gevra om 'n hoeveelheid objekte te ondersoek met die 
opdrag om toe te laat dat die objek horn kies, of dat hy 'n objek kies wat sy 
aandag herhaaldelik getrek het. Die volgende instruksies word dan gegee : 

• Neem die objek oral saam met jou en laat dit toe om sy boodskap wat 
hy vir jou het, te gee. 

• Neem die objek saam met jou huis toe en vind uit wat sy behoeftes is. 
Bevredig sy behoeftes so ver as dit moontlik is en bring dit weer terug. 

• Vertel my hoe die objek soos jy is. Neem dit hierdie week weer huis toe 
en kyk of daar ander wyses is wat hy met jou ooreenstem (Potter-Efron, 
1988: 47). 

d) Kleiwerk 

Kleiwerk is net soos konkrete voorwerpe 'n nie-verbale tegniek. Skaam 
kliente wat slagoffers was van ernstige fisiese, emosionele en veral 
seksuele mishandeling, is goeie kandidate vir kleiwerk. 

Die volgende is voordele van kleiwerk : 

• Die klient het beheer oor dit wat hy skep. Kliente hanteer skaamte beter 
as hulle in beheer voel. 

• Die tekstuur van die klei kan lei tot bewuswording van skaaminhoude 
sodat die klient byvoorbeeld praat van sy hande wat vuil word. 

• Klei is van so 'n aard dat aggressie benodig word om dit te vorm. 
Wanneer die klient gevoelens van skaamte of walging ervaar, word die 
klient deur die klei gestimuleer om eerder 'n vegrespons as 'n 
vlugrespons te gebruik. 

• Klei is 'n ekspressie-medium wat 'n gevoel van momentum gee wanneer 
dit gebruik word en bied geleentheid aan die klient om selfbewustheid 
en selfhaat te oorbrug deur sy eksternalisering van sy pynlike 
gevoelens. 

• Die fisiese kwaliteit van die klei hou die klient in voeling met homself, 
laat horn in beheer voel en maak dit moeiliker vir die klient om homself 
en sy ekspressie te monitor. 

• Klei skep die indruk dat die klient dit wat gemaak is kan verander of 
oordoen en vernietig daardeur die "ding" wat pynlik is. Dit is met ander 
woorde 'n goeie medium om te gebruik by kliente wat hulself van hul 
pyn gedissosieer het of wat in 'n ander wereld leef (Potter-Efron, 1988 : 
48). 
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3.2.8 Praktiese riglyne vir die terapeut 

3.2.8.1 Lengte van sessies 

Aangesien skaamte moeilik is om te behandel, is die tipiese vyftig minuut 
sessies een keer 'n week te stadig en dikwels oneffektief om die probleem 
op te los. Terapie is meer effektief indien daar eksplisiete, gestruktureerde 
sessietye met die klient ooreengekom word. lndien oortyd toegelaat word, 
kan dit wees dat die klient die terapeut manipuleer deur 45 minute oor 
onbenullighede te gesels en dan 'n ernsige saak op die nippertjie van die 
einde van sessie te opper. Terapie is meer effektief indien daar openlik 
tussen die terapeut en klient besluit word hoe lank die sessies gaan wees 
en dan betyds met die sessie te stop (Harper en Hoopes, 1990 : 213). 

3.2.8.2 Terapeut en klient verwagtinge 

Terapeut en klient verwagtinge het 'n direkte invloed op terapie. Sommige 
kliente kom na die terapeut met verwagtinge wat gebou is op vorige 
ondervindings met ander terapeute. 'n Terapeut se geskiedenis met ander 
kliente lei ook daartoe dat hy sekere verwagtinge ten opsigte van die klient 
en terapie het. Verwagtinge van beide die terapeut en klient moet reeds in 
'n vroee fase van terapie geverbaliseer word. Die klient moet ingelig word 
van sessietye, noodoproepe, sessies wat nie bygewoon word nie, enso
voorts (Harper en Hoopes, 1990 : 214). 

3.2.8.3 Beskikbaarheid van die terapeut 

Die terapeut moet weet dat indien 'n klient tydens terapie skaamervaringe 
ontbloot het, hy later die dag moontlik 'n vlaag van vrees en hernieude 
skaamte kan ervaar. Terapeute behoort hul kliente te verseker dat hulle te 
alle tye mag skakel en dat hulle nie verwerp sal word nie (Potter-Efron, 
1989: 108). 

3.2.8.4 Duur van terapie 

Skaamte genees stadig in terapie en kan nie by 'n korttermyn 
terapieprogram, soos by krisisterapiesentrums ingesluit word nie. 
Sorgvuldige deurlopende sessies word benodig, sodat die ontblote klient 
deurlopende versorging kan kry vir nuut heropende wonde. 

3.3 TERAPEUTIESE BENADERING TEN OPSIGTE VAN SKULD 

3.3.1 Oorsig 

Beide rasionele en irrasionele vorme van skuld word by die opvoedkundige 
sielkundige aangemeld. Hierdie persone mag skuldig voel oor 'n enkele, 
spesifieke ervaring of hulle kan herhaaldelike skuldaanvalle beleef, wat 
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hulself nie kan verklaar nie. Hulle kom vir terapie om hulself te verstaan, 
om vergifnis te kry, vir advies en leiding ten opsigte van hulle gedrag of net 
eenvoudig om beter oor hulself te voe I (Potter-Efron, 1989 : 211 ). 

Rasionele skuld kom voor wanneer werklike oortredings of nalating van 
sekere gedrag plaasgevind het. Rasionele skuld verminder deur belyding, 
herstel van skade wat aangerig is, herstel van verhoudings, asook deur die 
uitleef van 'n leefstyl wat in ooreenstemming met die persoon se waardes 
is. 

lrrasionele skuld is gewoonlik die resultaat van vroee boodskappe wat die 
klient van sy ouers gekry het. Dit kom gewoonlik voor wanneer 'n individu 
skuldig voel oor gedrag waaroor hy geen beheer gehad het nie, 6f wat 
ander nie benadeel het nie, 6f wanneer die individu onaanvaarbaar 
pgetree het en verkeerdelik glo dat hy totaal sleg is, (skuld en skaamte 
kom dan gesamentlik voor by die klient) (Pickering, 1991 : 449, Smith, e.a., 
1993:251). 

lrrasionele skuld kom voor wanneer 'n klient skuldig voel oor gedrag 
waaroor hy nie beheer gehad het nie, wat ander nie benadeel het nie of 
wanneer 'n klient na aanleiding van 'n onaanvaarbare optrede glo dat hy 
totaal "sleg" is. 

Terapeute wat met skuld werk, moet die klient op 'n nie-veroordelende 
wyse benader en moet die klient as persoon ten volte aanvaar, sonder om 
sy onaanvaarbare gedrag goed te keur. Hy moet die klient leer om sy 
onaanvaarbare gedrag te skei van sy identiteit. Die klient moet geleer word 
dat hy verantwoordelik is vir sy gedrag, maar dat hy as mens nie ten volte 
deur sy onaanvaarbare gedrag gekenmerk word nie. Byvoorbeeld 'n kind 
wat skuldgevoelens beleef omdat hy gesteel het, moet weet dat sy gedrag 
onaanvaarbaar is, maar dat hy as persoon aanvaar word. 

'n Algemene beginsel in die hantering van rasionele skuld, is om die klient 
te motiveer om huidiglik verantwoordelik te leef. 'n Alkoholis moet met 
ander woorde aangemoedig word om nugter te bly en 'n sobere lewenstyl 
uit te leef, om sodoende sy rasionele skuld wat gepaardgaan met sy 
alkoholisme te verminder. Die bogenoemde kind wat gesteel het, moet 
aangemoedig word om in ooreenstemming met sy ge·lnternaliseerde 
waardes te leef. 
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Dade van oorgawe, belyding en die maak van aanpassings word oor die 
algemeen geassosieer met die hantering van rasionele skuld. Die doel van 
hierdie dade is om vergifnis te ontvang van die gemeenskap, God en die 
self. Om skuld wat sy oorsprong in die verlede vind, te genees, mag 
belydingsessies moontlik herhaaldelik plaasvind. Dit is terselfdertyd 
belangrik dat die terapeut die klient bewus maak van ander wat horn 
vergewe het of van situasies waarvoor hy nie verantwoordelikheid kan 
neem nie. Deurdat die terapeut by die huidige realiteite van die klient bly, 
kan hy die belydingsfase van die terapie stuur na die genesing van 
rasionele skuld en dan oorgaan na die hantering van irrasionele skuld 
(Potter-Efron,· 1989 : 112). 

Met die hantering van rasionele skuld bly die terapeut by die huidige 
realiteite van die klient en lei die klient tot belyding en aanvaarding van 
vergifnis. 

Dit is die navorser se mening dat sommige kliente 'n bewustelike rasionele 
skuldgevoel aanmeld, maar dat daar onderliggend irrasionele vorme van 
skuld is, wat nie deur die terapeut ge"lgnoreer kan word nie. Met ander 
woorde rasionele skuld, waarvan die klient bewus is, is dikwels slegs die 
punt van die ysberg, maar onderliggend daaraan is 'n groat deel 
onbewustelike, irrasionele skuld. Byvoorbeeld die bogenoemde seun wat 
gesteel het, het dalk van sy ouers die boodskap ontvang dat hy 
verantwoordelik is om te sorg vir die kinders van die gesin en kon moontlik 
steel, omdat daar nie kos in die huis is nie. Hy beleef dan met ander 
woorde dubbele skuldgevoelens, naamlik rasionele skuldgevoelens, dat hy 
gesteel het en irrasionele skuldgevoelens, dat hy nie in staat was om vir die 
ander kinders in die gesin te sorg nie. 

Sodra rasionele skuld by die klient verminder, kan die terapeut begin om 
saam met die klient sy skuldgevoelens van die verlede te ondersoek. 
lrrasionele skuld is gewoonlik die laaste vorm van skuld wat hanteer moet 
word, aangesien die oorsprong daarvan meestal gevind word in die klient 
se kindertyd. Die terapeutiese benadering wat gevolg moet word, is om 
saam met die klient boodskappe wat hy in sy kindertyd (meestal van die 
ouers) ontvang het, te ondersoek (kyk Tabet 13 - Hoofstuk 5). Die klient 
moet bewus gemaak word van die onredelike inhoud van die boodskappe 
en gehelp word om nuwe, meer buigsame en redelike boodskappe te vorm. 
Die ouer wat gewoonlik verwerpend teenoor sy kind opgetree het as die 
kind verhoudings met ander mense buite die gesin stig, skep 'n persepsie 
by die kind dat dit verkeerd is om verhoudings buite die gesin te stig. 
lndien hy dan 'n verhouding buite die gesin aanknoop, sal hy irrasionele 
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skuldgevoelens ervaar. Dit is dan die terapeut se taak om horn bewus te 
maak van die irrasionele boodskap van sy ouers en om horn te help om 
redelike, realistiese boodskappe te ontwikkel. 

Die oorsprong van irrasionele skuld is dikwels gelee in onredelike 
boodskappe wat die klient in sy kindertyd ontvang het. 

Die terapeut moet bewus wees daarvan dat irrasionele skuld dikwels met 
skaamte saamsmelt en dat die klient se self ondersoek moet word (Potter
Efron, 1988 : 21 ). Byvoorbeeld die bogenoemde seun wat gesteel het, kan 
homself moontlik as mens totaal onaanvaarbaar beleef en daardeur 
gesamentlik skaam- en skuldgevoelens beleef. 

Om met skuld te werk kan frustrerend wees vir beide die klient en 
terapeut, aangesien dit 'n "sticky" ervaring is. Dit bly lank by die klient, 
selfs nadat dit al opgelos moes wees. Verder kan, veral irrasionele skuld 
skielik weer beleef word, selfs nadat 'n klient selfversorgende gedrag 
aangeleer het. Die klient kan dan dink dat hy nie die vermoe het om te 
herstel nie en die terapeut kan begin twyfel aan sy bevoegdheid as 
terapeut. Net soos by skaamte, moet die terapeut, wat met skuld werk, 
leer om geduldig te wees. 

Skuld word meestal hanteer vanuit 'n kognitiewe of 'n gedragsbenade
ringswyse. Kognitiewe terapeute fokus op irrasionele boodskappe en bevry 
kliente van onnodige skuldgevoelens. Die doel van die kognitiewe 
benadering is dus om irrasionele gedagtes te verplaas met rasionele 
gedagtes. Byvoorbeeld 'n kind wat skuldig voel, omdat sy broer gestrem is 
en hy in sport uitblink, moet leer dat hy nie verantwoordelik is vir sy broer 
se gestremdheid nie en dat hy sy gegewe moontlikhede ten volle moet 
aktualiseer. 

Gedragsterapie fokus op die nodigheid vir kliente om die skade wat hulle 
berokken het te herstel en om planne te maak om in die toekoms s6 op te 
tree dat hulle nie verdere skuldgevoelens ervaar nie (Potter-Efron, 1989 : 
211 ). Byvoorbeeld 'n seun wat nie opgedaag het by sy meisie vir haar 
matriekafskeid nie, moet aangemoedig word om die meisie op een of ander 
wyse om verskoning te vra. Dit is ook belangrik dat hy homself vergewe. 
Hy moet ook die onverantwoordelikheid van sy daad, asook die emosionele 
implikasie van sy daad, verstaan. 
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3.3.2 Terapeutiese doelwitte 

(Jiranek, 1993 : 66; Gardner, 1993 : 73; Morrison, 1983 : 316; Zentner, 
e.a., 1993 : 43; Potter-Efron, 1989, 211) 

Terapeutiese doelwitte by die hantering van skuldgevoelens is die 
volgende: 

• Die afbreek van patologiese verdedigingsmeganismes. 
• Aanmoediging om persepsies, fantasiee en herinneringe wat met die 

skuldervaring gepaardgaan, vry te laat. 
• Bewuswording van onbewuste en irrasionele skuldgevoelens. 
• Die klient moet leer om homself te vergewe vir rasionele skuldervaringe 

en om vergifnis van ander te aanvaar. 
• Die klient, in 'n patologiese gesinsisteem, moet geleer word om homself 

psigologies te skei en te differensieer as 'n outonome persoon. 
• Die terapeut moet die klient lei om die oorsprong van sy irrasionele 

skuldgevoelens te verstaan. 
• Beter hanteringstrategiee moet aangeleer word. 
• Verbetering van selfbeeld en aanmoediging tot selfaktualisering. 

3.3.3 Vaardighede van die terapeut 

Die vaardighede van die terapeut wat skuld hanteer, stem grootliks ooreen 
met die vaardighede van die terapeut wat skaamte hanteer (sien 3.2.3). 
Vaardighede wat spesifiek van toepassing is op die hantering van skuld, 
word kortliks bespreek. 

3.3.3.1 Skep 'n veilige klient-terapeut verhouding 

Die belangrikheid van 'n veilige klient-terapeut verhouding kan nie genoeg 
beklemtoon word nie. Die skuldgefundeerde persoon moet veilig voel om 
oor sy vrese en skuldgevoelens, wat die gevolg kan wees van byvoorbeeld 
wrede dade wat die persoon gepleeg het, gesprek te voer (Gardner, 1993 : 
73). 

3.3.3.2 Fokus op die klient se patologiese behoefte om gestraf te 
word 

Dit is verder belangrik by die hantering van die skuldgefundeerde persoon 
dat die terapeut daarop moet let om nie die klient se patologiese behoeftes 
te bevredig nie. Byvoorbeeld indien 'n klient weerstand bied teen terapie 
moet die terapeut seker maak dat hy op geen verbale of nie-verbale wyse 
die klient se behoefte om gestraf te word, bevredig nie (Bush, 1989 : 73 ; 
Gardner, 1993 : 72). Die klient se behoefte om gestraf te word kan egter 
vir die terapeut as suksesvolle uitgangspunt dien by die interpretasie van 
skuldgevoelens (kyk 3.3.5.3.). 
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3.3.3.3 Toetsstrategiee van kliente 

Volgens Weiss (Bush, 1989 : 104) is kliente gedurig besig met pogings om 
hut te bevry van onbewustelike skuld, deur hul patologiese menings 
("beliefs") te ondersoek en om traumatiese ervaringe, wat aanleiding gegee 
het tot hul patologiese menings, te verwerk. 

Terapeute moet daarvan bewus wees dat kliente met patologiese 
skuldgevoelens, herhaaldelik in terapie twee toetsstrategiee gebruik om 
beheer te verkry oor traumatiese ervaringe wat skuldgevoelens veroorsaak 
het. Kliente poog gedurig om patologiese menings te ondersoek en te 
termineer deur dit herhaaldelik deur die terapeut te toets. lndien die 
terapeut se gedrag 'n toets slaag, begin kliente om hul simptomatologie te 
oorbrug en om insig te verkry in hut onbewustelike patologiese menings, 
asook die oorsprong van hul menings. 

Weiss (Bush, 1989 : 104) dui twee toetsstrategiee aan. Dit is gebaseer op 
Freud se mening dat kliente poog om hul traumatiese ervaringe te verwerk, 
deur dit herhaal. Enige spesifieke toets van die klient kan elemente van 
beide toetse bevat. Die twee toetsstrategiee word vervolgens kortliks 
bespreek: 

a) Eksperimentering 

Die klient toets 'n voorspelling of hipotese, wat gebaseer is op 'n 
patologiese mening of waarde, deur 'n eksperimentele aksie uit te voer om 
te kyk of sy voorspelling realiseer. Byvoorbeeld 'n klient kan glo dat indien 
hy aggressief teenoor die terapeut optree, die terapeut horn sat straf, deur 
byvoorbeeld verwytend op te tree. Met ander woorde, hy verwag ooreen
stemmende gedrag wat hy in sy gesin van herkoms ervaar het. lndien die 
terapeut egter neutraal kan bly en daardeur die toets met sukses hanteer, 
kan die klient tot die gevolg kom dat sy voorspelling nie korrek is nie. 

b) Rolomruiling 

Die klient ruil (sender die terapeut se wete) rolle met die terapeut, deur aan 
die terapeut te doen wat hy as traumaties beleef het. Die klient gebruik 
dan die terapeut se reaksie om sy patologiese mening te hersien. Met 
ander woorde die terapeut word onbewustelik 'n rolmodel deurdat die 
klient met die terapeut se vermoe, om nie getraumatiseerd te voel in die 
situasie nie, te identifiseer. Byvoorbeeld 'n fisies mishandelde kind wat 
nooit deur sy ouers op 'n liefdevolle wyse aangeraak is nie en al sy pogings 
om toenadering, tot straf gelei het, sal moontlik aan die terapeut raak of 
toenadering soek om sy mening: "Jets is met my verkeerd, want my ma en 
pa wil nooit aan my raak nie", te toets. lndien die terapeut die gedrag 
positief hanteer, kan die klient tot die gevolgtrekking kom dat daar nie 
"iets" met horn verkeerd is nie. 
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Rolomruiling help ook kliente wat 'n disporsionele hoeveelheid skuld 
beleef, om perspektief te verkry. In die bogenoemde voorbeeld kan die 
klient moontlik tot insig kom dat daar niks met horn "verkeerd" is om 
toenadering te soek nie en dat sy ouers die oorsaak is van sy 
skuldgevoelens om aan ander te raak. 

Met ander woorde die suksesvolle hantering van die klient se toetse deur 
die terapeut is nie slegs tot voordeel van die klient om patologiese 
menings te termineer nie, maar ook om selfbeeld te herstel, irrasionele 
selfblamering te oorkom en die ontwikkeling van 'n meer rasionele en 
verligte super-ego. 

lndien die terapeut egter faal in die korrekte hantering van die klient se 
toetse, kan die klient se patologiese menings versterk word en sodoende 
word sy onbewustelike skuld verder vergroot. In hierdie geval sal 
terapeutiese vordering 'n terugslag kry. 

Vaardighede waaroor terapeute moet beskik in die hantering van kliente se 
toetsstrategiee is die volgende : 

• Terapeute moet bedag wees op moontlike toetse en eksperimentering 
deur die klient. 

• Die klient se toetsgedrag moet korrek ge·lnterpreteer word. 
• Die klient moet bewus gemaak word van die patologiese menings of 

gevolgtrekkings waartoe hy gekom het. 

3.3.4 Fases in die hantering van skuld 

Fases in die hantering van alle vorme van skuld kan soos volg saamgevat 
word: 

• ldentifiseer problematiese skuldgevoelens. 
• Skei rasionele en irrasionele vorme van skuld. 
• Hanteer rasionele skuld. 
• Hanteer irrasionele skuld met die verbetering van die klient se selfbeeld 

en besluitnemingsvermoe as sekondere doelwitte. 

Rasionele en irrasionele vorme van skuld is outentieke belewinge wat 
afsonderlik of gelyktydig by 'n klient teenwoordig kan wees. Die basiese 
hantering van skuld behels 'n beweging vanaf rasionele na irrasionele en 
vanaf passiwiteit tot aksie. Hantering van een vorm van skuld impliseer 
meestal onvermydelik ook die hantering van die ander vorm. Die algemene 
doelwit is om die klient te help om 'n positiewe, pro-sosiale waardesisteem 
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te ontwikkel wat horn in staat sal stel om in harmonie met ander te leef en 
terselfdertyd sy eie behoeftes te bevredig. 

Om die fases in die hantering van skuld te illustreer, word die volgende 
gevallestudie gebruik : 

Magda (skuilnaam) is 'n vyftigjarige vrou wat vir terapie gekom het, omdat 
sy verward, onseker en skuldig voel. Sy het 'n paar maande gelede van 
haar man geskei, hoofsaaklik omdat hy te veel gedrink het, maar ook vir 
redes wat sy self nie verstaan nie. Hulle het mekaar vanaf kindertyd geken 
en was deur hul vriende geken as die "perfekte paar", wat verseker altyd 
gelukkig getraud sou bly. 

3.3.4.1 Fase een - ldentifisering van skuldgevoelens 

Magda was bewus van haar skuldgevoelens oor die egskeiding. Sy 
assosieer haar skuldgevoelens met die gedagte dat sy Johan (skuilnaam) 
verloen het, omdat sy glo dat sy horn nooit regtig 'n kans gegee het nie en 
dat sy horn impulsief en sander 'n waarskuwing verlaat het. Sy het gemeld 
dat 'n hele aantal belangrike persone in haar lewe, soos haar familie, 
kinders en vorige man haar domineer en haar laat verstaan dat sy immoreel 
opgetree het. Sy het gevind dat sy konstant besig is met gedagtes en 
bekommernisse oor wat sy gedoen het en die redes waaram sy geskei het. 

Die belangrikste inligting wat tydens hierdie fase uitgekom het, is dat sy 'n 
sterk begeerte het om gestraf te word en om te ly. Sy voel dat sy geen reg 
het om haarself te geniet nie, 6f om aan te gaan met die lewe voordat haar 
vorige man nie totaal sander pyn oor die egskeiding kan voortleef nie. 

Teen die einde van die fase was Magda bewus van haar spesifieke skuld
gevoelens. 

3.3.4.2 Fase twee - Skeiding tussen rasionele en irrasionele skuld 

Magda ervaar beide rasionele en irrasionele skuldgevoelens. Haar 
rasionele skuldgevoelens sentreer random die gedagte dat sy haar vorige 
man skielik, sander waarskuwing verlaat het en daardeur nie vir horn 'n 
geleentheid gegee het om die situasie te hanteer nie. Dit word as rasionele 
skuld gerdentifiseer, aangesien haar gedrag nie ooreenstem met haar eie 
standaarde van morele gedrag nie en omdat werklike skade verrig is. Haar 
man was geskok en het emosionele pyn deurgegaan as gevolg van haar 
skielike verwerping. 

Magda se irrasionele skuldgevoelens sentreer random die gedagtes dat sy 
verraad gepleeg het teenoor Johan en haar gesin, deur horn te verlaat en 
horn nie die geleentheid gegee het om die dinge wat hy doen wat haar pla, 
te korrigeer nie. Sy het egter al herhaaldelik vir horn gevra om op te hou 
met drink en het aan die terapeut vertel hoe sy drinkery haar geaffekteer 

82 



het. Johan het egter besluit om haar pleidooie te ignoreer. Magda se 
bekommernis, dat sy haar gesin verraai het deur te skei, het 'n irrasionele 
komponent in haar gedagtes ontmasker. Sy het gevoel dat sy geen reg het 
om haar eie behoeftes in ag te neem indien dit nie die gesin tevrede stel 
nie. 

3.3.4.3 Fase drie - Hantering van rasionele skuld 

Magda se rasionele skufd is ge·1dentifiseer, omdat dit die deef van haar 
skufd is wat aftyd teenwoordig is en terugkeer wanneer sy deur die totale 
situasie werk. Sy was eventueel in staat om te besef dat sy die reg het om 
haar eie besluite te neem en dat sy nie haar ouers onbeperk hoef te 
konsidereer nie. 

Haar eie volwasse waardesisteem het die konsep ingesluit dat sy 'n 
regverdige waarskuwing aan haar man moes gee, voordat sy skei. Sy het 
byvoorbeefd gese : "Ek sa/ net eenvoudig nie kan saamleef met myself en 
die wete dat ek onregverdig teenoor Johan opgetree het nie". Die terapeut 
het haar gefei om die skade (waarvoor sy verantwoordelik voel) te herstel 
deur in te stem om saam met Johan te kom vir huweliksterapie. Sy sou dit 
oorweeg om weer saam met horn te leef, indien hy ophou met sy oormatige 
drinkery. Sy het verlig gevoel om oor te gaan na herstel. Sy het met ander 
woorde morele trots beleef, omdat sy verantwoordelik in ooreenstemming 
met haar waardesisteem optree. 

3.3.4.4 Fase vier - Hantering van irrasionele skuld 

Magda se irrasionele skuld word gekenmerk deur vae boodskappe oor hoe 
om te leef, verwagtinge om gestraf te word vir onaanvaarbare optredes en 
'n onvermoe om haar waardes te definieer. Byvoorbeeld een van haar 
waardes wat haar lewe tot dusver beheer, is om nooit die gevoefens van 
ander seer te maak nie - maak nie saak watter prys sy moet betaal nie. 

lndien sy hierdie reel sou oortree, verwag sy straf, afhoewef sy dikwels nie 
kan verduidelik hoe sy ander benadeel het nie. 

Die oorsaak van Magda se irrasionele skuldgevoefens het egter 'n dieper 
oorsaak, naamlik dat sy nooit haar pa mag benadeel of seermaak nie, want 
hy is sieklik en het al baie pyn en lyding in die lewe beleef. Haar pa het die 
emosionele kern van die gesin geword. Sy het gevoel dat sy straf verwag 
na die egskeiding, want om haar vorige man te verlaat, was 
verteenwoordigend daarvan dat sy 'n vaderfiguur verwerp. 

Suksesvolle terapie met irrasionele skuld vind plaas wanneer die klient 
verouderde, oormatige of te omvattende morele waardes ondersoek en dit 
vervang met nuwe, selfopgestelde, vofwasse waardes (kyk Tabel 1 ). Magda 
het hierdie taak verrig en tot die slotsom gekom dat sy die reel, naamlik 
om altyd "goed en gaaf' te wees kan verbreek, indien haar goedheid 
misbruik word. 
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3.3.5 Riglyne vir die hantering van skuld 

(Potter-Efron, 1989 : 218; Birkimer e.a., 1993 : 691; Baumeister e.a., 1994 : 
259; Bybee en Zigler, 1991 : 741; Vangelisti en Rudnick, 1991: 43; Jiranek, 
1993 :72) 

Aangesien daar 'n wye verskeidenheid skuldtemas is en dit nie moontlik is 
om in hierdie navorsing die hantering van alle temas te beskryf nie, word 
algemene riglyne wat van toepassing is op die meeste vorme van skuld 
beskryf. 

Die volgende is algemene riglyne vir die hantering van skuld : 

3.3.5. l Leer die klient om te onderskei tussen rasionele en 
irrasionele skuld 

Soos reeds genoem, is rasionele skuld 'n pynlike toestand wat plaasvind 
wanneer 'n persoon teen· sy eie morele waardes of anders gestel, sy 
ge·lnternaliseerde etiese sisteem optree en ander daardeur benadeel. Dit 
kan ook ontstaan wanneer die persoon slegs teen sy eie morele waardes 
opgetree het, sonder dat ander daardeur benadeel is. Rasionele skuld 
motiveer die persoon om die skade wat hy veroorsaak het, te herstel. 
lrrasionele skuld word beleef wanneer die persoon dieselfde pynlike 
toestand beleef, sonder om 'n spesifieke waarde te skend of wanneer die 
skuldgevoelens disproporsioneel is ten opsigte van die oortreding. Skuld 
is meestal irrasioneel wanneer die persoon nie sy ge"lnternaliseerde etiese 
sisteem noukeurig ondersoek nie en uitgediende, skadelike voorskrifte 
navolg, Wat dikwels in die gesin van herkoms ontstaan het. 

Groepsterapie is 'n geskikte vorm van terapie vir die hantering van 
skuldgevoelens, aangesien groeplede hul skuldgevoelens met mekaar kan 
deel en vergelyk. Die navorser wit dit beklemtoon dat individuele terapie 
net so suksesvol is. Dit is in beide gevalle egter noodsaaklik dat die 
terapeut die oorkoepelende doelwit, naamlik dat kliente hul waardesisteme 
moet ondersoek, in gedagte hou. Byvoorbeeld 'n vrou wat met 'n alkoholis 
getroud is kan besluit om in die situasie te bly of om dit te verlaat. Enige 
een van die keuses sal rasioneel wees indien dit gebaseer is op 'n volwasse 
besluit. Dit sal egter 'n irrasionele besluit wees, indien die vrou se besluit 
byvoorbeeld gebaseer is op 'n irrasionele vrees vir straf. 

Die terapeut se taak met die hantering van skuld is om kliente aan te 
moedig om vir hulself 'n onafhanklike, gedefinieerde waardesisteem te 
ontwikkel. 
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Die volgende is 'n oefening om kliente te help om 'n onafhanklike, 
rasionele waardesisteem te ontwikkel (Potter-Efron, 1989 : 218). 

Tabel 1 Oefening vir identi(isering en definiering van waardes 

Hieronder volg 'n lys van waardes wat dikwels verwerklik word. Jou taak is 
om hulle in rangorde van voorkeur te nommer. Jou sterkste waarde is 
nommer 1 en die waarde wat vir jou die minste beteken, is nommer 11. 

Om lojaal te wees 

Om pret te he 

Om gaaf te wees met ander mense 

Om eerlik op te tree 

Om kennis te verkry 

Om om te sien na jou gesondheid 

Om jouself te versorg 

Om jou gevoelens met ander te deel 

Finansiele sekuriteit 

Om ander te versorg 

Om verantwoordelik op te tree 

Terapeute kan die volgende kriteria in gedagte hou om vas te stel of die 
klient in ooreenstemming met 'n rasionele waardesisteem leef: 

• Die waardes is vrywillig deur die persoon self gekies. 
• Die persoon kan die waardes openlik noem en bespreek. 
• Die individu leef konsekwent in ooreenstemming met sy waardes. 

Die terapeut behoort ook sy eie waardesisteem te ondersoek en te 
definieer, om sodoende voorbeelde aan kliente te kan gee van sy eie lewe, 
byvoorbeeld hoe hy besluite geneem het en hoe hy irrasionele 
skuldgevoelens hanteer het. Hy kan aan sy kliente demonstreer dat hy nie 
meer 'n slaaf is van arga·iese of destruktiewe norme wat deur ander besluit 
is nie en dat hy nou in staat is om te leef aan die hand van lojaliteit teenoor 
sy bewustelike keuse van volwasse waardes. 
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lrrasionele skuldgevoelens herstel gewoonlik wanneer 'n klient vanaf 'n pre
konvensionele moraliteit, (met ander woorde vanaf 'n gehoorsaam- en straf 
orientasie) beweeg na konvensionele moraliteit, (met ander woorde 
selfhandhawing) en dan beweeg na post-konvensionele moraliteit (wat die 
moraliteit van selfaanvaarde morele waardes is) (kyk Tabet 12 - Hoofstuk 
5). Terapie bied 'n uitstekende geleentheid om hierdie beweging aan die 
gang te sit, aangesien die klient wat terapie benodig, gewoonlik in 'n 
krisistoestand verkeer en meer vatbaar is vir nuwe oortuiginge. Met ander 
woorde terapie en morele groei realiseer dikwels gesamentlik. 

3.3.5.2 Verbind irrasionele skuld met sy oorsprong in die gesin 
van herkoms 

Skuld ge·induseerde boodskappe en gedrag in die gesin van herkoms word 
ge"lnternaliseer deur die klient en die oortreding of selfs net die 
bevraagtekening van hierdie boodskappe lei tot intense skuldgevoelens. 

Hierdie boodskappe of voorskrifte word aan die kind gegee deur 
gesaghebbende persone soos sy ouers en onderwysers. Dit maak nie saak 
hoe onvanpas of irrasioneel dit vir buitestaanders lyk nie - dit maak vir die 
kind, in sy omstandighede, sin. lrrasionele skuld vind dus meestal sy 
oorsprong in die individu se morele selfkonsep en in sy lojaliteit en vrees 
vir sy ouers. 

lrrasionele skuld ontstaan dus vanuit irrasionele boodskappe of voorskrifte. 
Sodra die boodskappe ge·identifiseer is, kan hulle uitgedaag word. Dit is 
die terapeut se taak om die klient bewus te maak van irrasionele 
boodskappe deur dit direk te bevraagteken. Hy kan byvoorbeeld vir die 
klient vra : "Wie het dit vir jou gese?", "Hoe weet jy dit is waar?", "Is dit wat 
jy glo of is dit iemand anders wat wil he jy moet dit glo?" Die doe I van die 
ondervraging is om 'n morele krisis tot stand te bring en die klient te kry 
om sy waardes te ondersoek. Die terapeut handel dus deur die oortuiging 
wat die klient as 'n absolute waarheid aanvaar het, te bevraagteken. 

Die uitdaging vir die terapeut is om die klient te leer om sy waardes te 
bevraagteken en nie spesifiek om dit te verander nie. Die bevraagtekening 
gee egter ook 'n belangrike boodskap aan die klient, naamlik dat waardes 
bevraagteken kan word, sander dat daar 'n krisis volg. 

Byvoorbeeld 'n kind wat van kleins af leer om altyd verantwoordelik op te 
tree, ten spyte van sy eie behoeftes, kan leer dat hy nie die reg het om sy 
eie behoeftes te bevredig nie. Die kind sal dan moontlik as volwassene 
intense skuldgevoelens beleef wanneer hy selfhandhawend optree. 
Wanneer hy byvoorbeeld deur sy kollegas misbruik word deurdat hulle vir 
horn die meeste werk gee om te doen, sal hy moontlik glo dat dit sy 
"verantwoordelikheid" is om die werk te doen. lndien hy dan ook minder 
sou werk, sal hy skuldgevoelens beleef. 
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3.3.5.3 Verbind irrasionele skuld met onderliggende vrees vir straf 

Freud het herhaaldelik beweer dat kliente dit moeilik vind om skuldinter
pretasies te aanvaar en te glo. Hy het voorgestel dat kliente makliker 
skuldinterpretasies aanvaar, indien dit in terme van hul behoefte en vrees 
vir straf hanteer word (Bush, 1989 : 103). 

Dit blyk dat vrees, veral vrees vir straf, meestal met irrasionele 
skuldgevoelens geassosieer word. Met ander woorde die individu het 
moreel slegs ontwikkel tot die prekonvensionele vlak. Volgens verskeie 
navorsers (Potter-Efron, 1989 : 222; Tangney, e.a., 1995 : 1138), vind 
rasionele skuld sy oorsprong in positiewe, pro-sosiale empatie, terwyl 
irrasionele skuld sy oorsprong vind in vrees of vermyding van straf. Die 
klient wat suksesvol daarin is om irrasionele skuld te minimaliseer en die 
vermoe ontwikkel om rasionele skuld te hanteer, sat minder vrees. Morele 
gedrag sal dan nie gebaseer word op verdediging, om sodoende straf vry te 
spring nie, maar op rasionele moraliteit, gebaseer op die gewete van die 
persoon om in ooreenstemming met die bree samelewing te leef - met 
ander woorde die postkonvensionele fase van morele ontwikkeling (sien 
Tabel 12 - Hoofstuk 5). 

Aggressiewe impulse, selfs slegs selfhandhawende gedrag, is meestal 
onaanvaarbaar vir beide kliente met rasionele en irrasionele skuld
gevoelens. Die ekstreme skuldige persoon het geleer om sy eie inisiatief 
in so 'n mate te demp, dat hy meeste van sy vermoe en energie om 'n 
verskil in die wereld te maak, verloor het. Hierdie persone reageer op hul 
eie inisiatief asof iets so "gevaarlik" is, dat dit gedemp moet word voordat 
daar iets "vreesliks" gebeur. lnisiatief word dus verbied en die individu 
verwag straf en nie beloning vir onafhanklike gedrag nie. 

Die terapeut kan sy klient help om bewus te word van die verband tussen 
skuld en vrees. Een wyse waarop dit gedoen kan word, is om aan die klient 
te vra wat sou gebeur indien hy die morele voorskrifte van sy ouers sou 
verontagsaam. Meeste skuldgeneigde persone sal min of meer soos volg 
reageer : "O nee, ek sou dit nooit doen nie. My ouers sou werklik baie 
kwaad gewees het. Hu/le sou my definitief straf. Hulle sal selfs byvoeg 
dat hulle so skuldig sou voel, dat hulle dit nie eers sou oorweeg nie. 

Die bogenoemde onderwerp handel oor bewustelike ongehoorsaamheid. 
Die terapeut kan dan oorgaan na die onderwerp van inisiatief. Hy kan 
byvoorbeeld vra : "Wat het gebeur wanneer jy inisiatief geneem het -
wanneer jy iets totaa/ op jou eie besluit het?" Reaksies op die vraag, wat 
die moontlike teenwoordigheid van irrasionele skuld ontmasker, is dikwels: 
"Ek het nooit probeer om iets self te besluit of te doen nie", "Niks sleg sal 
gebeur solank ek presies gemaak het wat hul/e vir my se nie" of "Ek was 
bang ek maak my ouers seer as ek iets sonder hulle wete sou doen". 
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Persone met oormatige skuldgevoelens ontwikkel dikwels 'n fobiese reaksie 
ten opsigte van selfhandhawende gedrag. Hulle is gewoond daaraan om 
gestraf te word vir enige teken van onafhanklikheid en hulle 
skuldgevoelens herinner hulle om nie "ongehoorsaam" op te tree nie. 
Liefde word dikwels deur hierdie persone gedefinieer as om alles aan die 
ander persoon te gee wat hy wil he, verkieslik nog sander dat hy gevra het 
- setfs al beteken dit dat sy persoonlike behoeftes daardeur gedwarsboom 
word. Met ander woorde om self behoeftes te he en te bevredig, is te 
bedreigend vir die persoon met irrasionele skuld. 

Die terapeut moet die klient help om tot insig te kom dat sy morele 
sisteem gebaseer is op vrees eerder as positiewe waardes. Kohlberg (kyk 
Tabel 12 - Hoofstuk 5) se fases van morele ontwikkeling behoort handige 
riglyne te bied aan die terapeut. 

3.3.5.4 Moedig ontwikkeling van inisiatief en selfhandhawing aan 

Skuld het die funksie om destruktiewe aggressie te beheer (fangney, 1992 
(c) : 673). Oormatige skuld kan egter tot patologiese onderdanigheid lei. 
Terapeute kan kliente lei om hulle inhibisies ten opsigte van aggressie te 
ondersoek en daardeur die individu as persoon bekragtig. 

Die aanleer van selfhandhawende gedrag kan in hierdie fase van terapie 
implementeer word. Kliente moet geleer word om te onderskei tussen 
aggressiewe, passiewe en selfhandhawende gedrag. Passiewe persone 
sorg slegs vir die behoeftes van ander, aggressiewe persone tree die 
teenoorgestelde op en selfhandhawende persone handhaaf 'n balans 
tussen hulle eie behoeftes en die behoeftes van ander. Die skuldige 
individu moet leer dat hy die reg het om inisiatief te neem om sodoende sy 
eie regte te beskerm. 

Die aanleer van selfhandhawende gedrag is meestel onsuksesvol indien die 
terapeut nie saam met die klient ondersoek instel na die oorsprong van sy 
irrasionele en rasionele skuld nie. Die aanleer van selfhandhawende 
gedrag moet dus met terapie gepaardgaan en nie as afsonderlike deel van 
terapie hanteer word nie. 

3.3.5.5 Help kliente om hul waardesisteem te ondersoek 

Meeste irrasioneel skuldgefundeerde persone vind dit moeilik om hul eie 
waardes te bepaal, aangesien hulle nog altyd slegs geleef het met die doel 
om aan die wense en eise van ander te voldoen. Min terapeute is in staat 
om hul kliente te oortuig dat hulle self hul eie waardes moet bepaal (Sien 
Tabel 1 ). Die feit dat die klient vir terapie aangemeld het, is egter 'n bewys 
dat sy ou gedragspatrone oneffektief is en dat hy al self gedink het aan sy 
waardes en lewenstyl en besef het dat dit oneffektief is. Die rol van die 
terapeut is slegs om die natuurlike proses van verandering van waardes te 
fasiliteer. Die terapeut kan byvoorbeeld aan die klient vra hoe hy as 
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persoon verander eerder as om verandering te forseer. Vrae soos, "Wat 9/0 
jy nou?", "Hoe het jou basiese waardes verander?", "Watter keuses het jy?" 
en "Wat is regtig belangrik vir jou", herinner die klient dat hy alreeds besig 
is met 'n kritiese evaluering van sy totale morele sisteem. 

Die terapeut moet die klient help om sy nuwe, meer buigsame 
waardesisteem in die openbaar te kan uitleef. Verskeie terapeutiese 
tegnieke, soos die leestoel tegniek, rolspel, psigodrama, ensovoorts kan 
gebruik word. Terapeute moet antisipeer dat kliente wat 'n nuwe 
waardesisteem ontwikkel het, moontlik aanvanklik onseker sal voel en 
terugslae sal beleef (sien Figuur 1 en 3.2.4.8). Herhaaldelike motivering en 
inoefening van nuwe waardes in 'n veilige terapeutiese ruimte is dus 
essensieel (Birkimer, e.a., 1993 : 691 ). 

3.3.5.6 Moedig kliente aan om hul skuldgevoelens as waarskuwing 
te sien 

Kliente wat 'n nuwe waardesisteem ontwikkel het, bevind hulself in 'n 
eienaardige situasie deurdat hulle skuldig voel om nie hul ou waardes uit te 
leef nie, asook wanneer hulle nie hul nuwe waardes uitleef nie. 
Byvoorbeeld 'n alkoholis sal skuldig voel wanneer hy 'n uitnodiging om met 
sy vriende te drink van die hand wys, maar hy sal net so skuldig voel indien 
hy sy nuwe waardes skend. Hy sal selfs skuldig voel oor die blote feit dat 
hy versoek is. lndividue in terapie is meestal in 'n fase van verandering en 
verandering is 'n "trigger" vir skuldgevoelens. 

Dit is onmoontlik vir terapeute om 'n totale terminasie van skuld te 
verseker, omdat die ontwikkeling van rasionele skuld deel is van die 
terapeutiese proses. Terapeute kan eerder hul kliente leer om die belewing 
van skuldgevoelens as teken te sien om hul huidige keuse te ondersoek. 

Die fokus is op die huidige. Die klient se skuldgevoelens is 'n boodskap 
dat dit wat hy doen of dink moreel verkeerd is . Dit is belangrik om die 
gedrag wat die skuldgevoel veroorsaak het, te ondersoek en te bepaal 
watter morele reel onderliggend aan die skuldgevoel is. Dit is slegs dan 
wanneer daar bepaal kan word of die skuldgevoel rasioneel of irrasioneel 

is. lndien geen onderliggende reel gevind kan word nie, is dit moontlik dat 
die klient 'n irrasionele skuldgevoel beleef. 

Die basiese bevel van 'n skuldgevoel is : "Stop dadelik met dit watjy doen 
en dink eers oor jou gedrag! Is dit moreel korrek?" Die terapeut moet die 
klient help om die vraag te vra in respons op 'n skuldgevoel. 

Oor-ontwikkelde super-ego's verander moeilik. Skuldgefundeerde persone 
sal verseker, selfs na lang terapie soms nog steeds pynlike, onnodige 
skuldaanvalle beleef. Wat wel kan verander, is die vermindering van die 
beheer wat die skuldgevoel oor die persoon se lewe het. Die keuse is die 
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klient s'n. Die vraag is of hy 'n situasie bewustelik kan analiseer en dan 
konsekwent in ooreenstemming met sy waardes kan optree? Kan die ego 
sy besturende rol uitvoer? Is die klient in staat om selfhawend op te tree, 
sander om ander pyn te veroorsaak, asook om nie oorweldig te word met 
skuldgevoelens nie? 

Die terapeut moet op hierdie stadium sy klie.nt motiveer om met sy gedrag 
voort te gaan ten spyte van sy skuldgevoelens. Byvoorbeeld die ouer wat 
geleer het om met "tough love" sy onverantwoordelike kind te hanteer, sal 
heel moontlik sodra haar nuwe benadering suksesvol word, begin om 
skuldig te voel. Aangesien die klient skuldig sal voel, watter keuse sy ook 
al in die verband neem, sal dit sinvol wees om te doen wat in 
ooreenstemming met haar waardes is. Haar skuldgevoelens dui aan dat sy 
haar gedrag moet ondersoek, maar slegs rasionele waardes kan haar rig na 
positiewe en sosiaal aanvaarbare keuses. 

3.3.5.7 Uitdaging van verdedigingsmeganismes 

In Hoofstuk 2 (2.8.2.1) is die verskillende verdedigingsmeganismes van 
skuld bespreek. Persone wat hierdie verdedigingsmeganismes 
implementeer, beleef minder bewustelike skuld en die terapeut moet 
versigtig wees om nie die verdedigingsmeganismes te vinnig af te breek 
nie. Dit is egter belangrik dat kliente van hut verdedigingsmeganismes 
bewus gemaak word. Die terapeut kan byvoorbeeld van konfrontasie 
gebruik maak deur diskrepansies in die klient se woorde en dade uit te wys 
of om die klient te wys op teenstrydighede in sy stellings. Byvoorbeeld : 
''Jy se dat jy nie sku/dig voe/ nie, maar ek het gemerk dat jy jou oe 
weggedraai het toejy die stelling maak", ''jy se datjy verantwoordelik /ewe, 
maar jy erken dat jou gedrag onverantwoordelik was", of ''jy het 'n 
persoonlike kontrak met jouself gesluit dat jy na jouself sal kyk. Doen jy 
dit op die oomblik"? 

Konfrontasies moet daarop gerig wees om die klient van sy 
verdedigingsmeganismes bewus te maak. lndien 'n klient nie bewus word 
van sy verdedigingsmeganismes nie, kan hy moontlik weer teruggekeer na 
rasionalisering van sy oortredings, begin om homself weer te straf vir dade 
wat hy irrasioneel as verkeerd beskou, of hy kan weer sy gevoelens afsny 
en wegraak in intellektualisme. 

Die terapeut se taak is die volgende : 

(i) Maak die klient bewus van inkongruensie tussen sy woorde en dade. 
(ii) Die klient moet diskrepansies erken. 
(iii) Die terapeut en klient moet die gedagtes of gevoelens wat angs by 

die klient veroorsaak het, ondersoek. 
(iv) Die klient en terapeut moet besluit of sy gedagtes of gevoelens 

rasioneel of irrasioneel is. 
(v) Die klient moet sy gedrag verander indien dit rasionele 

skuldgevoelens is. 
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lndien die klient rasionele skuldgevoelens beleef, as gevolg van byvoor
beeld 'n oortreding wat hy begaan het soos om iemand te benadeel, moet 
hy dit so spoedig moontlik herstel. 

Die meeste kliente ontwikket later die vermoe om hul verdedigings
meganismes te identifiseer. Hy kan selfs gedrag en gedagtes gebruik as 
waarskuwing of teken dat hy moontlik onbewustelike skuld beteef en dat 
hy sy gedrag moet ondersoek. Byvoorbeeld gedagtes soos : "0, hier dink 
ek a/weer dat ek ander benadee/", "Ek begin a/weer kompulsief optree -
waaroor voe/ ek skuldig"? 

3.3.S.8 Verander 'n voorneme na 'n plan van aksie 

'n Persoon wat byvoorbeeld sy vrou en kinders aanrand se voorneme om 
dit te staak, is nie goed genoeg nie. Om net skuldgevoelens te beleef 
verseker nie noodwendig verandering nie. Die woorde : "Ek sal dit nooit 
weer doen nie", is 'n nuttelose stelling indien dit nie oorgaan na 'n plan van 
aksie nie. Die klient en terapeut moet betyding en spyt verander na ptanne 
om soortgetyke toekomstige gedrag te verhoed. Die ptanne moet duidelik, 
eenvoudig en pragmaties wees. Die terapeut kan byvoorbeeld aan die 
klient se : "Die sku/d wat jy beleef is waarde/oos. Jy het moontlik al 
verskeie kere so gevoel, net om dit wat jou sku/dig laat voe/, weer te doen. 
Wat is jy bereid of in staat om te doen sodat jy nie weer so hoef te voe/ 
nie?" Sekere kliente sal negatief reageer ten opsigte van s6 'n stelling, 
omdat hulle slegs hul wandade wil bely om dit weer te kan doen. Ander 
ktiente sat hut probleme in terapie bespreek en werklik oorgaan na 'n 
definitiewe plan van aksie. 

Terapeute kan maklik oorweldig word deur die emosionatiteit wat met 'n 
belyding gepaard gaan, maar dit is belangrik om te onthou dat skuld alleen 
nie 'n persoon sal verander nie. 

3.3.6 lntervensie by skuldgefundeerde individue 

Die is die taak van die terapeut om die oorsprong van sy klient se 
skutdgevoelens te bepaal, aangesien dit belangrike intigting bied vir die 
hantering van die ktient se skuldgevoetens. Daar is 'n wye verskeidenheid 
oorsake van skuldgevoelens, elkeen met unieke terapeutiese implikasies, 
byvoorbeetd : skuldgevoetens as gevolg van seksuele mishandeling of 
alkoholisme; persone wat skuldig voel omdat hulle broers of susters op 
een of ander wyse benadeel is in die lewe en nie hulle nie; persone wat 
skutdig voel omdat hulle nie voldoen aan die morele eise (rasioneel of 
irrasioneel) van hul ouers of samelewing nie; persone wat skuldig voel 
omdat hulle nie as kind toegelaat is om tot onafhanklike, outonome 
persone te ontwikkel nie; persone wat onbewustelike skuldgevoelens 
beleef omdat hulle met 'n disfunksionele gesinslid saamgesmelt het, 
ensovoorts. 
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3.3.6.1 Terapeutiese tegnieke 

Verskeie terapeutiese tegnieke word aan die hand van die volgende 
gevallestudie bespreek Oiranek, 1993 : 62). 

Jill (skuilnaam), 'n nege-en-dertig jarige vrou, het vir terapie aangemeld na 
'n ongeluk by haar werk wat vir haar intense emosionele pyn veroorsaak 
het. Sy het angstig en gespanne voorgekom en gedurig haar bril afgehaal 
om die sweet van haar oe en voorkop af te vryf. Jill werk by 'n skool vir 
gestremdes waar sy as voog oor Jason aangestel is. Sy het 'n goeie 
verhouding met die agtjarige seun en het horn die laaste ses jaar naweke 
en Kersfees huis toe geneem. 

Sy het eendag vir Jason op die bed neergele en na sy kas geloop om vir 
horn klere uit te haal. Die volgende oomblik het sy 'n slag gehoor. en toe 
sy omdraai, het hy op die vloer gele. Sy kon op die oomblik glad nie dink 
nie en is oorwelding deur 'n gevoel van doodsheid. Sy het horn opgetel, 
wat volgens haar 'n vreeslike fout is, aangesien sy 'n noodhulpkursus 
geneem het en bewus daarvan is dat sy dit nie moet doen nie. Sy het 
haarself aanhoudend daaroor verwyt. Hulle het horn hospitaal toe geneem 
en sy kon daarna nie ophou om aan die voorval te dink nie. Sy voel dat die 
voorval haar oordeel in haar werk be"lnvloed het. Sy beleef aanhoudende 
skuldgevoelens en voel dat sy horn "vermoor" het. Sy beweer dat sy na die 
ongeluk 'n ander persoon is en by twee geleenthede beheer oor haarself 
verloor het. Sy bestee die meeste van haar tyd om haar te bekommer oor 
Jason en die effek wat haar "fout" op sy lewe gaan he. 

Jill se persoonlike geskiedenis word kortliks beskryf: 

Jill het 'n ongelukkige kindertyd gehad, wat gekenmerk is deur 
aanhoudende argumente tussen haar ouers. Haar pa het haar tydens hul 
argumente uit die bed kom haal, selfs in die nag, en haar gedwing om 
daarna te luister en te se wie sy dink "reg" is. Dit het geweldige stres by 
haar veroorsaak en sy glo dat dit die oorsaak is van haar huidige 
slaapprobleme. 

Sy was ook teenwoordig by geleenthede wat haar pa haar ma gedwing het 
om gemeenskap met 'n ander man te he. Sy onthou haar ma se weerstand 
tydens die gebeure, maar kan niks spesifiek daarvan vertel nie. 

Op elfjarige ouderdom het sy by haar oom en tannie vir wie sy baie lief 
was, gaan bly. Sy onthou hoe haar oom vir haar een aand 'n koppie tee na 
haar kamer gebring het en haar probeer betas het, hy het sy gulp 
oopgemaak en orate seks gevra. Sy het begin huil en na haar tannie toe 
gehardloop. Sy kon nie vir haar tannie vertel wat gebeur het nie, omdat sy 
skuldig oor die ervaring gevoel het en nie haar tannie wou ontstel nie. Kort 
daarna het sy teruggekeer na haar ouers se huis. 
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'n Paar jaar later het sy met haar nuwe baba by haar oom en tannie gaan 
kuier. Sy het gevoel dat sy nou ouer is en dat sy haar oom sal kan hanteer 
en dat dit moontlik nie weer sal gebeur nie. Hy het egter weer by verskeie 
geleenthede probeer om seksueel met haar te verkeer. Dit het geweldige 
vrees en skuldgevoelens by haar veroorsaak. Sy het hulle verlaat en horn 
nooit weer gesien nie. 

Haar eerste huwelik het misluk en sy is op sewe-en-twintig met haar tweede 
man getroud. Hy het egter haar en die kinders fisies aangerand. Die 
huwelik het vyf jaar gehou. 

Tydens die onderhoud was sy vir die derde keer getroud met 'n man wat sy 
as wonderlik beskryf, die enigste mens by wie sy veilig voel. Sy het min 
kontak met haar ouers. 

Die terapeut se benadering ten opsigte van die bogenoemde gevallestudie 
word kortliks beskryf. 

Die aanmeldingsprobleem, naamlik die ongeluk by die werk, is verbind met 
emosies van skuld en verantwoordelikheid. In Jill se geval blyk dit dat 
hierdie emosies "recurring" temas is. Sy het gevoelens van skuld en woede 
beskryf met die molestasie van haar oom en met die ervaring van haar 
ouers se rusies. Skuld en woede is ook moontlik beleef toe Jill van een 
gesin na 'n ander oorgeskuif is. Die geweld van haar tweede huwelik het 
ook moontlik aanleiding gegee tot gevoelens van skuld en woede. 

Volgens Yapko (Hammond, 1990 : 321) is transendensie (hipnoterapie) 'n 
effektiewe tegniek wanneer met emosies soos skuld en woede gewerk 
word, veral wanneeer die emosies nie beskikbaar is op 'n bewuste vlak nie. 
Deur transendensie kan die individu se bewussyn verskerp word ten 
opsigte van die oorsprong van skuld en kan die emosie geelimineer word. 

Die terapeutiese plan is opgestel in ooreenstemming met Jill se 
terapeutiese doelwitte, naamlik om beter hanteringstrategiee aan te leer, 
om minder skuldgevoelens te beleef en om beter te slaap. Die terapeut het 
saam met Jill besluit op transendensie tegnieke om die skuldgevoelens 
rondom haar oom se molestasie te hanteer. Die terapie plan sluit ook in : 
regressie na 'n vroee lewensfase, hipnotiese suggestie en die aanleer van 
selfhipnose om haar slaapprobleme te herstel. Egoversterkingstegnieke is 
ook toegepas om Jill se selfbeeld en selfvertroue te verbeter. 

a) Begeleide "Imagery" 

Aangesien dit belangrik is vir die terapeut om deurentyd by sy klient se 
gedagtes en emosies te bly, moet daar voordat die tegniek toegepas word, 
ooreengekom word oor die klient en terapeut se wyse van interaksie tydens 
transendensie. Byvoorbeeld 'n vinger wat ja-response en 'n vinger wat nee
response aandui of aanduidings met behulp van kopknikke. 
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Begeleide "imagery", wat insluit regressie na 'n vroee lewensfase asook 
egoversterking om selfbeeld en selfvertroue te verbeter, is 'n uitstekende 
tegniek om skuldgevoelens wat in die klient se kinderdae ontstaan het, te 
elimineer. Met ander woorde vir die hantering van onderdrukte inhoude 
wat die klient se huidige funksionering belemmer. Wat die bogenoemde 
gevallestudie betref, het die skuldgevoelens in Jill se kinderdae ontstaan en 
is dit nodig dat haar ego versterk word. 

In die geval van skuld is dit meestal nodig om "imagery" te begin met 'n 
begeleide ontspanningsoefening, aangesien kliente gewoonlik angstig en 
gespanne voel. Die volgende is 'n voorbeeld van 'n begeleide 
ontspanningsoefening : 

lllustrasie 3 Begeleide ontspanningsoefening 

Verbeel jou jy staan bo by 'n stel trappe. Daar is vyf trappe wat ondertoe 
lei na 'n perfekte, mooi strand. Laat my weet wanneer jy die strand sien 
deur jou vinger te lig (wag vir respons). Kyk na die wit sand en sagte 
branders. Die strand is leeg. Loop stadig met die trappe af en voel hoe jy 
meer ontspanne word. Soos jy met elke stap afklim, voel jy meer en meer 
ontspanne. Ek sal elke trap aftel. Trap een - voel hoe jou kop swaarder 
word en jou nek ontspan (wag vir respons). Trap twee - voel hoe jou 
skouers ontspan en jou arms swaarder word (wag vir respons). Trap drie -
voel hoe jou lyf vanaf jou skouers tot by jou bene ontspan (wag vir 
res pons). Trap vier - voe I hoe jou bene, tot by jou voete en tone ontspanne 
word (wag vir res pons). Trap vyf - voel hoe jou hele liggaam ontspanne is. 

Om die klient verder te verdiep, word die strand meer duidelik beskryf deur 
visuele, ouditiewe en taktuele beskrywings te gebruik. 

lllustrasie 4 Sintuiglike "imagery" : Ontlading van skuldgevoelens 

Soos jy ontspanne op die strand rondloop, sien jy 'n klam stukkie seesand 
naby die water waarin jy maklik 'n gat kan grawe (wag vir respons). Jy kan 
die gat so groot of klein grawe soos jy wil. Laat my weet wanneer jy die gat 
gegrawe het jou deur vinger te lig (wag vir respons). Sit nou al jou 
skuldgevoelens en bekommernisse wat jy deur jou lewe beleef het in die 
gat en maak horn vol. Laat my weet wanneer jy dit klaar gedoen het, deur 
jou vinger te fig (wag vir respons). 

Die oefening gaan voort met egoversterkende opmerkings, asook 'n 
bevestiging van ontlading van skuldgevoelens en ander onnodige 
negatiewe emosies. Byvoorbeeld "Jy voe/ al klaar ligter' of "Ja, dis reg, 
gooi al/es in", ensovoorts. 

Vul nou die gat met sand en kyk hoe dit bedek word deur 'n brander en 
weet dat alle onnodige emosies en bekommernisse weggevee is (wag vir 
respons). Jy het nie meer nodig om die las van die skuldgevoelens te dra 
nie. Wanneer dit gebeur lig jou vinger (wag vir respons). 
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Gee die klient geleentheid om oor die ervaring te praat. Opmerkings soos, 
dat die gat nie groot genoeg was om al die skuldgevoelens in te sit nie, is 
'n aanduiding dat verdere werk nog nodig is om al die skuldgevoelens te 
elimineer. Luister of die klient dit maklik kon vind om te ontspan, 
suksesvol was met die visualisering van die strand en gat en of die klient sy 
skuldgevoelens ontlaai het. 

Wat die gevallestudie betref, het die klient, selfs nadat die affektiewe brug 
tegniek (3.3.6.1.b) toegepas is, nog steeds skuldgevoelens rondom Jason 
se ongeluk beleef. Sy het beweer dat Jason 'n reeks mediese toetse moet 
ondergaan en dat hy pyn het. Sy het gespanne en ongemaklik gevoel oor 
die toetsresultate van Jason wat gaan volg. 

Die terapeut het weer van begeleide "imagery" gebruik gemaak om die 
oorsprong van haar skuldgevoelens, naamlik die rondom haar oom se 
molestasie, aan te spreek. Om skuldgevoelens van die verlede te verminder 
of te elimineer, behoort Jill te help om huidige skuldgevoelens realisties te 
herevalueer. 

lllustrasie S Visue/e "imagery" : Eliminering van oorsprong van 
skuldgevoelens 

Die terapeut maak van visuele "imagery" gebruik. Die klient word gevra om 
homself te verbeel as 'n eienaar van 'n geweer vanaf die buitenste ruim, wat 
die vermoe het om enige voorwerp waarop dit gerig word, te laat krimp. 
(Sy moet met haar vinger aandui wanneer sy dit gedoen het). Die klient 
word dan uitgenooi om die persoon, wat die oorsprong van skuldgevoelens 
is te skiet met die geweer, sodat hy krimp, so groot soos wat sy horn wil 
he. Die klient moet horn dan na 'n toilet neem en horn daarin gooi en die 
toilet spoel. Die klient kan enige iets met die persoon maak wat hy wil om 
enige oorgeblewe skuldgevoelens los te laat. (Sy moet met haar vinger 
aandui wanneer sy gereed is). Tydens die tegniek word verskeie 
egoversterkende opmerkings deur die terapeut gemaak, soos dat die klient 
die vermoe het om met die persoon, wat die oorsaak van sy skuldgevoelens 
is, "klaar te speel", of dat die klient besig is om van al sy "taste ontslae te 
raak", ensovoorts (Jiranek, 1993 : 67). 

Dit is weer eens belangrik dat die terapeut met die klient tydens "imagery" 
kommunikeer deur middel van voorafbepaalde tekens, soos 'n vinger vir 'n 
ja-respons en 'n ander vinger vir 'n nee-respons. Die terapeut moet ook na 
die "imagery" met die klient praat oor sy belewings tydens die "imagery". 

Wat die gevallestudie betref (3.3.6.1 ), is Jill uitgenooi om haar oom te 
krimp tot die grootte van 'n muis, sy het horn in die toilet gegooi en die 
toilet gespoel. Jill het na die "imagery" vertel hoe sy dit geniet het om te 
sien hoe die muis (haar oom) in die toilet rondspartel voordat hy verdwyn 
het. Sy het ook beweer dat sy nooit weer aan horn op dieselfde wyse as 
voorheen sat kan dink nie en dat hy so hulpeloos en klein gelyk het. 
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b) Affektiewe brug 

Met hierdie tegniek is dit net so belangrik soos by 3.3.6.1.a dat die 
terapeut en klient op wyses van interaksie tydens transendensie sal besluit 
(Jiranek, 1993 : 69). 

Die tegniek word toepas deur transendensie. Die terapeut moet eerstens 
die klient ontspan deur byvoorbeeld van bogenoemde "imagery" (3.3.6.1.a) 
gebruik te maak. Kliente wat dit moeilik vind om te ontspan of om van 'n 
visualiseringstegniek gebruik te maak, kan gevra word om hul oe toe te 
maak en te ontspan. Die terapeut kan van die volgende "imagery" gebruik 
maak: 

lllustrasie 6 "Imagery" vir kliiinte wat dit moeilik vind om te 
visualiseer 

(a) Televisieskerm 

Verbeel jou jy sit voor ~n groot, wit skerm, soos byvoorbeeld 'n televisie- of 
filmskerm. Op die skerm sien jy verskillende voorwerpe. Sien eers 'n 
eenvoudige twee-dimensionele figuur, soos 'n rooi sirkel of 'n blou 
driehoek. Brei die twee- dimensionele figuur uit na 'n drie-dimensionele 
figuur, soos 'n appel, 'n sleutel, 'n blokkie. 

(b) Bal van verskillende kleure 

Die klient kan ook gevra word om 'n bat van verskillende kleure, wat bo sy 
kop hang, te sien. Hy moet voel hoe sy hele liggaam omvou word deur die 
glans van die verskillende kleure van die bal soos blou, rooi, geel, groen, 
ensovoorts. Die klient word dan gevra om die kleure in te asem, dit te ruik, 
te proe en om 'n gevoel van warmte in die liggaam te voel. 

Die gebruik van die affektiewe brug tegniek word aan die hand van die 
gevallestudie (3.3.6.1) bespreek. 

lllustrasie 7 "Imagery" om oorsaak van skuldgevoelens te 
identi(iseer 

Nadat Jill ontspanne voorkom word sy gevra om haar aandag en 
konsentrasie te fokus op die skuld en woede wat sy huidiglik beleef. Sy 
word gevra om haar gedagtes te neem na 'n onlangse tyd waar sy die 
emosies beleef het. Sy moet haar vinger lig indien sy haar gedagtes daarop 
gevestig het (wag vir respons). Sy moet dan vertel waar sy is. Sy vertel dat 
sy by die werk is, 'n paar dae na die ongeluk met Jason en dat hy huil. Jill 
word gevra om die emosies van woede en skuld te indentifiseer, so sterk as 
wat dit vir haar moontlik is. Sy moet haar vinger lig indien sy haar 
gedagtes daarop gevestig het (wag vir res pons). Sy word gevra of sy die 
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emosies kan terugneem na hul oorsprong en om haar vinger te lig, indien 
sy kan. Nadat sy aangedui het dat dit vir haar moontlik is, vra die terapeut 
om die emosies terug te neem deur die tyd, asof sy oor 'n brug van tyd 
beweeg na die eerste keer toe sy die emosies beleef het. Sy moet 'n 
aanduiding gee wanneer sy s6 'n tyd bereik. Jill word dan gevra waar sy is, 
hoe oud sy is en wat gebeur. Sy het aangedui dat sy vyf jaar oud was en by 
die huis met haar ouers was. Sy het bang gevoel. Sy het verduidelik dat 
haar ouers al vir 'n paar uur baklei het en dat haar pa drank was. Sy het 
gehoor haar pa slaan haar ma en dat alles skielik stil geword het. Sy het 
gedink haar ma is dood. Sy beskryf die gevoelens van magteloosheid, 
woede, nalating en skuld, omdat sy nie vroeer ingetree en hulle gestop het 
nie. 

Nadat die situasie beskryf is, is Jill gevra of daar 'n vroeer tyd was wat sy 
die emosies beleef het. Sy het twee keer aangedui dat sy nie vroeer sulke 
emosies beleef het nie en die terapeut was seker daarvan dat hy die 
oorsprong van haar skuldgevoelens gei'dentifiseer het. Die volgende stap 
van terapie is om die klient te help om die emosies te aanvaar en dit los te 
laat as nie meer funksioneel nie. Die onderstaande interaksie is 'n 
illustrasie van die proses : 

Terapeut : "Is jy gewillig om die gevoelens los te laat?" 
Klient : ''.Ja". 
Terapeut : "Is daar enige deel in jou onderbewussyn wat nie die emosies 

wil loslaat nie?" 
Klient: 
Terapeut: 

Klient: 
Terapeut: 

Terapeut: 
Klient: 
Terapeut: 

"Nee". 
"Ek wil he dat die onderbewuste deel van jou brein, wat die 
nege-en-dertig jarige Jill is, na my luister. Wanneer die deel 
van Jill se onderbewussyn gewillig is om te luister, sal die ja
vinger gelig word". 
''.Ja". 
"Die nege-en-dertig jarige Jill ontmoet die vyf jarige Jill en 
vertel mekaar hoe julle voel. Miskien kan die nege-en-dertig 
jarige Jill die vyf jarige Jill 'n drukkie gee en haar vertel hoe sy 
haar lief het en vir haar omgee. Soos julle met mekaar praat, 
sal jy die emosies toelaat om weg te waai, soos 'n skoon, vars 
teugie lug wat deur jou waai. Jy sal meer gemaklik en kalmer 
voel. Wanneer die nege-en-dertig jarige Jill klaar gepraat het 
met haar vyf jarige Jill sal die 'ja" vinger gelig word. 
"Vyf jarige Jill, voel jy meer gemaklik?" 
''.Ja". 
"Dan sal jy vind dat jy hierdie emosies wat jou lewe belas het 
nie meer nodig het nie. Die nege-en-dertig jarige Jill wat vir 
jou we I stand sorg, sal vir die vyf jarige Jill se welstand sorg en 
daarmee aangaan, selfs al is ek nie meer hier nie. Wanneer ek 
jou die volgende keer sien, sal jy verras wees oor hoe sterker 
en toereikend jy voel". 
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c) Herkonstruering 

Herkonstruering is gebaseer op die aanname dat disfunksionele gesinne 
patologiese interaksiepatrone gevorm het en daardeur selfaktualisering 
dwarsboom. Grense tussen subsisteme is te rigied of te vaag, of gesins
lede het nie geleer om van een subsisteem na 'n ander te verskuif nie, 
(Moursund 1985 : 1 94). Gesinne met patologiese grenslyne verval in 'n 
bose kringloop van intense skuldgevoelens, woede, wangedrag, ensovoorts 
wat dan skuldgevoelens verder intensiveer. 

lllustrasie 8 lntensivering van skuldgevoe/ens 

Die terapeutiese tegniek kan suksesvol by beide pseudo-skuld en "better
off sibling" skuld gebruik word. lnsig, herhaaldelike inoefening, 
psigodrama en gesamentlike "sibling" sessies is tegnieke wat toegepas kan 
word om die gesin te herkonstrueer (Glenn, 1995 : 74). 

Herkonstruering word aan die hand van die volgende gevallestudie 
bespreek: 

David (skuilnaam), 'n jong man van drie-en-twintig jaar, het probleme begin 
kry met die gereg en gesagsfigure deur onder andere dwelms te misbruik, 
afwesig te wees van meeste van sy kollege klasse (alhoewel hy baie 
intelligent is) en deel te neem aan 'n verskeidenheid seksueel bisarre 
gedraginge. Nadat hy in die hospitaal opgeneem is, het sy pa daarop 
aangedring dat dit sy skuld is en dat hy die oorsaak is van sy seun sy 
psigologiese disfunksionering. Hy het verskeie situasies beskryf wat hy 
gedink het tot sy seun se disfunksionerig gelei het. Daarbenewens het hy 
gevrees om enige iets te se wat sy seun moontlik kon ontstel. Hy het 
gevoel dat dit sleg genoeg met die seun gaan en dat hy nie nog verder wil 
bydra tot sy kind se ellende nie. Die pa se opmerkings kan soos volg 
ge·lnterpreteer word : "Ek is almagtig. My seun is 'n ekstensie van myself. 
My gedrag bepaal direk die toestand van my kind se geestelike we/syn". 

(Latere intervensies met die pa het daarop gefokus om horn tot insig te 
bring dat bogenoemde opmerkings as almagtigheid ge·lnterpreteer word). 

Die pa het verder genoem dat hy vrees om sy seun in die hospitaal te los. 
Hy het gese : "Om hom hier te los is om 'n dee/ van myself hier te /os, soos 
om 'n arm of 'n belangrike orgaan hier te los". Hy het begin praat oor sy 
liefde vir sy seun, die seun se warmte, goedhartigheid en liefdevolheid. 

David het tydens 'n terapeutiese sessie genoem dat sy twee-en-twintig 
jarige, jongste broer (Peet), 'n presteerder op skool was, 'n universiteits
kursus voltooi het en altyd die mooiste meisies uitgeneem het. Sy broer 
het ook volgens horn nog altyd die meeste aandag getrek by mense, terwyl 
hy eenkant gestaan het. Hy voel dat sy ma baie meer aandag aan sy broer 
gee, en het gese : "Toemaar, my pa het my darem a/tyd beskerm." 
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Herkonstruering kan deur verskuiwing van gesinsgrense gerealiseer word. 

Gesinne funksioneer op 'n kontinuum van twee ekstreme, naamlik 'n 
diffuse grens tot 'n oorrigiede grens. Wanneer gesinne of subsisteme 
binne die gesin emosioneel te na aan mekaar is, verminder die grense 
tussen die gesinslede of die subsisteme. Su Ike gesinne of subsisteme word 
"enmeshed". By die ander ekstreem ontwikkel sekere gesinne sterk rigiede 
grense, sodat individue en subsisteme hoogs gedifferensieerd word. Sulke 
gesinne is "disengaged" (Woody, 1989 : 133). 

Figuur 12, Hoofstuk 5 dui diffuse en oorrigiede grense in gesinne of 
subsisteme aan. 

Deur waarneming van watter gesinslede langs mekaar sit tydens terapie, 
wie vir wie in die rede val, wie voltooi wie se sinne, wie stem met wie saam, 
wie gee ondersteuning, ensovoorts, verkry die terapeut inligting van die 
affiliasies, koalisies, oorbeskerming, oorbetrokkenheid, ensovoorts van die 
gesin (Woody, 1989 : 1 33). 

Die terapeut se taak is om grense tussen gesinslede te verskuif sodat die 
afstand en lidmaatskap aan 'n subsisteem verander. In die geval van die 
gevallestudie is dit noodsaaklik dat daar afstand tussen die grense van die 
subsisteme, die pa en oudste seun asook ma en jongste seun, 
bewerkstelling word. Lidmaatskap aan die subsisteme sal ook moet 
verskuif. Die gesin bestaan duidelik uit twee subsisteme wat aanleiding 
gee tot konflik en skuldgevoelens. By ander gevalle sal dit moontlik nodig 
wees om grense te verskuif sodat daar minder afstand tussen sekere 
gesinslede is. 

In die bogenoemde gevallestudie is die eerste terapeutiese taak om die 
"fusion" van die subsisteme te hanteer deur die rigiede subsisteme af te 
breek en elke gesinslid psigologies te skei en die gesinslede te 
differensieer as outentieke individue. 

Om die gesinstruktuur te verander is dit die doel van die terapeut om 
ooraffiliasie, of onderaffiliasie van die gesin uit te daag. In die geval van 
die gevallestudie is daar sprake van ooraffiliasie in beide subsisteme, 
asook onderaffiliasie tussen die twee subsisteme. Dit kan deur die 
terapeut gedoen word deur sy posisie as buitestaander binne in die 
struktuur te gebruik om koalisies te vorm, konflik te ontlok en affiliasie te 
stig (Woody, 1989 : 137). 

Die volgende is tegnieke om nuwe grense in die gesin te vestig : 

• Deur kognitiewe intervensies word die gesin tot insig gebring ten 
opsigte van hul subsisteme, die terapeut kan byvoorbeeld se : ''Jy is 
behulpsaam om al sy vrae vir hom te beantwoord" of "Se dit ook vir 
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die ander?", "Kan jy werklik sy brein lees?", "Verstaan jy jou ander 
kind ook so goed?", ensovoorts. 

• Die terapeut behoort subsisteme tydens terapie op te breek deur 
byvoorbeeld (soos in die geval van die gevallestudie) te vra dat die 
ma en oudste seun saam 'n taak uitvoer soos om 'n legkaart te bou. 
Dieselfde kan gedoen word met die pa en jongste seun. 

• Werksopdragte wat daarop gerig is om subsisteme te verskuif, kan 
aan die gesin gegee word. Die twee seuns kan byvoorbeeld een 
keer per maand alleen gaan visvang; dat die ma en oudste seun 
byvoorbeeld een keer per week in die aand saam kos voorberei; dat 
die pa en jongste seun een keer per week 'n potjie tennis speel, 
ensovoorts. Die moontlikhede is legio - die omstandighede van die 
gesin asook die grense wat verskuif moet word, sal bepaal watter 
werksopdragte aan die gesin gegee word. 

• Subsisteme kan ook verander word deur die tydsduur vir die uitvoer 
van take te verleng of te verkort. Byvoorbeeld die pa van die 
bogenoemde gevallestudie kan gevra word om saam met sy vrou en 
jongste seun, (terwyl die oudste seun by die werk is) vir 'n 
Vrydagmiddag saam stad toe te gaan. Of die ma kan gevra word om 
saam met haar twee seuns alleen vir 'n dag in die tuin te werk. Take 
wat dus reeds deur subsisteme uitgevoer word, moet verkort word, 
terwyl langer take aan gesinslede met diffuse grense gegee word. 

• Psigodrama is 'n effektiewe tegniek om die gesin tot insig te bring 
van hul subsisteme asook elke gesinslid se rol om die patologiese 
gesinsituasie of "fusion" in stand te hou. Die pa van die gevalle
studie kan byvoorbeeld aan die terapeut en res van die gesin sy 
gedrag in die hospitaal ten opsigte van David dramatiseer. Daarna 
kan hy gevra word om sy optrede teenoor sy vrou of Peet in dieselfde 
omstandighede te dramatiseer. 

d) "Reframing" (Herdefiniering) 

Die bogenoemde gevallestudie (3.3.6.1.c), word gebruik om die tegniek te 
verduidelik. Dit wil voorkom asof die pa in die gevallestudie patologiese 
skuldgevoelens beleef wat moontlik in sy kindertyd ontstaan het. Sy 
patologiese skuldgevoelens kring egter verder uit na sy gesin deurdat hy sy 
oudste seun van sy verantwoordelikheid om sosiaal aanvaarbaar te leef 
onthef, asook om horn van sy individualiteit te stroop. Die res van die 
gesin word ook psigologies deur sy skuldgevoelens benadeel en gelaat met 
patologiese skuldgevoelens. 

Dit is die taak van die terapeut om die pa te herdefinieer as die skuldige 
persoon in die gesin wat ander gesinslede se verantwoordelikheid "gesteel" 
het. Hy moet tot insig gebring word dat wanneer hy die werk vir ander 
doen, hy die emosionele verantwoordelikheid neem van 'n huidige krisis of 
wanneer hy verskonings maak vir die onverantwoordelikheid van sy 
gesinslede, "steel" hy die persoon se verantwoordelikheid wat nie aan horn 
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behoort nie. Dit impliseer dat hy in sy skuldige gedrag, die rol van 'n dief 
speel wat die reg van ander om verantwoordelik op te tree, steel. Die 
skending van 'n ander se reg is 'n problematiese posisie om in te neem vir 
'n reeds skuldige, eiegeregtige persoon, aangesien dit verdere skuld
gevoelens veroorsaak. Dit is duidelik dat die eiegeregtige "volwasse kind" 
wyses moet aanleer om "beter" op te tree, sodat hy minder skuldgevoelens 
beleef. 

Met die aanleer van gedrag om nie oorverantwoordelik op te tree nie, 
ervaar kliente verligting om nie meer die "dief' te wees wat skuld "steel" 
nie. 'n Klient wat reeds skuldgevoelens beleef, wil nie graag die ekstra las 
van "steel" van verantwoordelikheid, dra nie. Sodra kliente die her
definiering van hul gedrag aanvaar, is hulle dikwels bereid om hulself te 
bevry van irrasionele skuld en van verantwoordelikhede wat hulle in hul 
kindertyd aangeneem het. Soms is die verandering van gedrag by een 
gesinslid die sleutelgedrag wat lei tot permanente verandering in die 
gesinstruktuur (Potter-Efron, 1989 : 267). 

3.3.6.2 Kreatiewe metodes by die hantering van skuld 

a) Skuldkompetisies 

Hierdie terapeutiese tegniek word in groepsterapie toegepas. 

Alhoewel groepslede mekaar aanmoedig om hul skuldgevoelens "los te 
laat", gebeur dit dikwels dat hul steeds skuldig voel oor gebeure en hul 
gedrag. Hulle beweer oor die algemeen dat hulle nie weet hoe om hul 
skuldgevoel te verander nie. Om losmaking van skuldgevoelens by 'n 
groep oorverantwoordelike persone aan te leer en aan te moedig, is 'n 
moeilike taak. Skuldkompetisies is 'n effektiewe tegniek om groepslede 
aan te moedig om hul skuldgevoelens vry te laat. Die terapeut kan 'n 
skuldkompetisie hou en die lede vra om te kyk wie die meeste 
skuldgevoelens beleef. Oor die algemeen begin lede met onbelangrike 
verklarings, soos "Ek voe/ skuldig wanneer die huis nie netjies is nie" en 
gaan dan oor na meer belangrike verklarings. Dit gebeur dikwels dat 
groepslede hul skuldgevoelens, naamlik om tyd te neem vir groepsterapie, 
om skuldig te voel dat hulle skuld beleef en dat hulle skuldig voel omdat 
hulle nie in staat is om te kan verklaar waaroor hulle skuldig voel nie, 
bespreek. Wanneer groepslede egter aangemoedig word om die kompe
tisie as 'n belangrike instrument om te ontwikkel, beskou, sal die groep 
oorgaan na die volgende fase. 

Hierdie fase bestaan gewoonlik uit stil, sterk verklarings van dinge waaroor 
hulle skuldig voel, soos byvoorbeeld alkoholisme, aanranding en ander 
belangrike areas van hul lewens. Trane en woede word dikwels tydens 
hierdie fase gesien. Dit is belangrik dat die terapeut al die deelnemers as 
"wenners" aankondig, omdat hulle dit reggekry het om hulself te onder
soek, en nie 'n spesifieke persoon as wenner aan te wys nie. 
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b) "Albasters en Aartapppels" 

Albasters en aartappels is 'n opdrag wat aan 'n persoon in individuele 
terapie of aan 'n groep gegee word. Om selfbewustheid te beperk, verkies 
die navorser om die tegniek tydens individuele terapie te gebruik. Hierdie 
tegniek is spesifiek doeltreffend vir persone wat geokkupeerd is met 
skuldgedagtes, konstant bekommerd is oor ander en vir persone wat 
weens vrees, hul skuld as verdedigingsmeganisme gebruik om te verhoed 
om uiting te gee aan hul woede en afkeur. 

Die opdrag is eenvoudig. Twintig albasters word aan 'n persoon gegee. Hy 
word dan gevra om sy skuldgevoelens hardop uit te spreek en een albaster 
opsy te skuif vir elke skuldgevoel wat hy verbaliseer. Wanneer die klient 
die opdrag voltooi het, verwyder die terapeut die orige albasters en tel die 
albasters wat skuldgevoelens verteenwoordig. Die klient kry dan die 
verdere opdrag om op pad huis toe by 'n winkel te stop en vir horn 
dieselfde hoeveelheid aartappels (vuisgrootte of grater), as wat die 
hoeveelheid skuldgevoelens wat hy met die albasters afgetel het, te koop. 
Hy word dan gevra om die aartappels in enige houer van sy keuse te plaas 
en dit oral met horn saam te dra, totdat hy weer vir die volgende 
terapiesessie (maksimum 'n week later) kom. Met die volgende terapie
sessie word die klient aangemoedig om sy skuldgevoelens, met betrekking 
tot die "skuldige aartappels" te hanteer. Die navorser stel voor dat die 
klient een skuldgevoel op 'n slag hanteer en dat hy die orige aartappels, 
wat nog nie hanteer is nie, met horn saamdra totdat al die aartappels in die 
houer hanteer is. 

lndien 'n klient weerstand bied ten opsigte van die hantering van een 
skuldgevoel (verteenwoordig in 'n aartappel), gebeur dit dikwels dat die 
aartappel begin uitloop of selfs sleg word. Dit is op hierdie punt van 
terapie wat die terapeut en klient (wat teen hierdie tyd al moeg is om die 
aartappels rand te dra), ondersoek moet instel na die effek wat sy 
skuldgevoel, wat meestal in sy gesin van herkoms ontstaan het, op sy lewe 
het. Dit impliseer dat om te "kyk" na die effek van die klient se 
skuldgevoelens, dit al baie oud is en ooreenstem met die slegte aartappel. 

3.4 SAMEVATTING EN SLOT 

Skaamte en skuld kan "genees" word en as dit nie kan "genees" nie, kan die 
angel daarvan in die persoon se lewe minstens uitgehaal word. 

"We don't give up easily. We don't write off a case as 
'hopeless' without trying just one more thing. Some 

people think it is very bad - to keep hope alive when there 
is no basis for hope. But we are not looking for a miracle. 
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We are seeking understanding, believing that understanding 
will lead us to the threshold of more effective ways of helping the 

person develop and utilize his capacities more constructively." 

Axline (1974 : 17) 

Die tweede doelstelling van die studie was om bestaande terapeutiese 
tegnieke te ondersoek met die oog op die hantering van skuld en skaamte 
deur die opvoedkundige sielkundige. Die doelstelling soos gestel is bereik, 
aangesien 'n terapeutiese hanteringsmodel vir skuld en skaamte 
saamgestel kan word. 

Hierdie hoofstuk vorm die basis van die empiriese hoofstuk waar enkele 
gevalle deur die navorser ondersoek gaan word. 
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HOOFSTUK 4 

BESKRYWING VAN EMPIRIESE STUDIE 

4.1 INLEIDING 

Die navorser beplan om in Hoofstuk 4 die volgende aspekte van die 
empiriese studie te bespreek : 

• Die navorsingsprobleem asook die navorsingsdoel. 
• Die navorsingsmetode van die empiriese studie word uiteengesit. 
• Die meetinstrument 
• Die navorsingsmetode 
• Die proefpersone 
• Die loodsondersoek 
• Laastens word die navorsingsresultate bespreek. 

4.2 NAVORSINGSPROBLEEM 

Opvoedkundige sielkundiges word dikwels gekonfronteer met die 
hantering van skuld- en skaamgevoelens en tot dusver is daar nog nie 
ondersoek ingestel na die fenomene vanuit 'n opvoedkundig sielkundige 
perspektief nie. Dit is belangrik dat die opvoedkundige sielkundige sal 
kennis dra van die verskil tussen die twee emosies, kan onderskei tussen 
rasionele en patologiese skuld- en skaamgevoelens asook om beide 
rasionele en irrasionele vorme van skuld- en skaamgevoelens te kan 
hanteer. Die vraag ontstaan dus hoe die opvoedkundige sielkundige te 
werk moet gaan om te differensieer tussen die twee emosies, hoe hy moet 
onderskei tussen rasionele en irrasionele vorme van skuld en skaamte, 
asook hoe om die emosies effektief te kan hanteer om sodoende die klient 
weer op die pad na selfaktualisering te plaas. 

4.3 NAVORSINGSDOEL 

Die navorsingsdoel van die empiriese ondersoek is die volgende: 

(a) Om 'n meetinstrument, naamlik die skuld- en skaamte-vraelys op 'n 
aantal proefpersone toe te pas, asook om ander verkenningsmedia in 
te skakel. Deur die implementering van die meetinstrument word 
bepaal of die proefpersoon skuld- of skaamgeneigd is, wat die aard 
en intensiteit van sy skuld- of skaamgevoelens is en of sy skuld en 
skaamte patologies of rasioneel van aard is. 
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b) Tweedens is die doel van die empiriese studie om terapie toe te pas 
en om opvolgonderhoude met proefpersone te voer. Die terapie 
word aan die hand van die literatuurhoofstuk (Hoofstuk 3), toegepas. 

c) 'n Verdere doelwit van Hoofstuk 4 is om ondersoek in te stel na die 
uitkomste van die terapie. 

d) Laastens is die doel om na die empmese ondersoek riglyne vir 
opvoedkundige sielkundiges vir die hantering van skuld en skaamte 
voor te stel. Dit sal in Hoofstuk 5 vervat word. 

Die algemene doelstellings van die navorsing is dus om eerstens 'n lite
ratuurstudie te doen om die fenomene skuld en skaamte te ondersoek. 
Tweedens is die doelstelling om 'n literatuurstudie te doen ten opsigte van 
die terapeutiese hantering van die fenomene. Die derde doelwit is om 
verdere ondersoek in te stel na die fenomene soos dit alledaags by mense 
voorkom en om dan terapie toe te pas om te bepaal of die bogenoemde 
doelwitte geslaagd is. Laastens is die doel van die empiriese hoofstuk om 
in Hoofstuk 5, aan die hand van resultate van die empiriese studie, riglyne 
aan opvoedkundige sielkundiges voor te stel vir die hantering van skuld en 
skaamte. 

4.4 NAVORSINGSMETODES 

In die Sosiale Wetenskappe is daar drie hoofbenaderingswyses ten opsigte 
van navorsing, naamlik : 

(a) Beskrywende navorsing wat konstrukte, gebeure of gedrag soos dit 
voorkom, beskryf. 

(b) Relasionele navorsing wat vereis dat twee of meer veranderlikes 
gemeet word en die relasie tussen hulle ondersoek word. 

(c) Eksperimentele navorsing wat gebaseer is op oorsaak-gevolg 
navorsing waar onafhanklike veranderlikes gemanipuleer word. 

Hierdie navorsing volg die beskrywende navorsingsmetode, aangesien die 
navorser ondersoek wil instel na die mate wat kliente in terapie vorder. In 
die beskrywende navorsing word kwalitatiewe navorsing gedoen, soos 
byvoorbeeld dat die resultate van die ongestruktureerde vraelys en 
onderhoude op 'n kreatiewe wyse by die terapie ge·integreer word. 

Die navorser werk idiografies deur kliente met skuld of skaamte in die 
ondersoek te betrek en hulle skuld en skaamte te bepaal. Die idiografiese 
metode is persoongesentreerd en 'n diepteondersoek na elke gevallestudie 
se skuld of skaamte word uitgevoer (Van den Aardweg & Van den Aardweg, 
1988 : 11 3). In hierdie navorsing sal die idiografiese metode alle 
gegewens op 'n beskrywende wyse hanteer. 
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Vervolgens word die kenmerke van kwalitatiewe navorsing bespreek : 

• Kwalitatiewe navorsing word in 'n "natuurlike omgewing" gedoen en 
nie in 'n laboratoriumopset nie. 

• Kwalitatiewe navorsing is meer beskrywend van aard en word eerder 
in woorde as getalle weergegee. 

• Met kwalitatiewe navorsing is die navorser meer gefokus op die 
proses wat plaasvind, as op die produk. 

• Kwalitatiewe data word induktief gehanteer, met ander woorde 'n 
aantal gebeure word gebruik om te interpreteer en 'n reel of beginsel 
word daarvan afgelei. 

• Die betekenis van die data is belangriker as die inhoud. Hierdie 
verskynsel sal verklaar kan word in die lig daarvan dat dit noodsaaklik is 
om te weet watter invloed 'n skuld- of skaamervaring op 'n persoon het, 
eerder as om te kan verklaar presies hoe die situasie verloop het 
(Forinash, 1993 : 69). 

4.5 TIPE STUDIE 

4.5.1 Die meetinstrument 

Persone wat die opvoedkundige sielkundige besoek, is meestal nie bewus 
van hul onderliggende skuld- of skaamgevoelens nie of is nie in staat om 
die emosies te etiketteer nie. Die sielkundige wat vermoed dat 'n persoon 
patologiese skuldgevoelens ervaar of dat hy 'n skaam-ge'internaliseerde 
identiteit het, behoort van 'n meetinstrument gebruik te maak om eerstens 
sy hipotese te ondersoek en tweedens om die intensiteit van sy klient se 
skuld- en of skaamgevoelens te bepaal. 

Aangesien daar vanuit twee wyd uiteenlopende benaderingswyses ten 
opsigte van skuld en skaamte in die literatuur gewerk word, naamlik 
intrapsigies en interpersoonlik, is dit problematies om 'n meetinstrument 
tot stand te bring wat aan die vereistes van die opvoedkundige sielkundige 
voldoen. Verskillende perspektiewe ten opsigte van die ontstaan, aard, 
funksie en gevolge van skuld en skaamte bemoeilik die taak. 

Dit is verder ook 'n probleem om skaalitems op te stel wat aan die vereistes 
van die opvoedkundige sielkundige voldoen. Die volgende probleme 
bemoeilik die taak van die navorser om skaalitems op te stel wat aan die 
vereistes van die opvoedkundige sielkundige voldoen: 

• Om items te bepaal wat duidelik tussen skuld en skaamte onderskei. 
Verskeie bestaande meetinstrumente, soos die SCAAI (Tangney, e.a., 
1988) bevind 'n korrelasie tussen skuld- en skaamgeneigdheid wat 'n 

106 



aanduiding is dat skuld en skaamte verskeie gemeenskaplike 
eienskappe het en dat die twee affekte dikwels in tandem voorkom 
(Tangney, e.a., 1992 (b) : 472). 

• Skuld en skaamte kom dikwels ge·lntegreerd voor met ander emosies 
soos angs, woede, terneergedruktheid, ensovoorts en bemoeilik dus die 
taak om te differensieer tussen die emosies en skuld of skaamte 
(Berrios, e.a., 1992 : 781 ). 

• Die terme wat persone gebruik om hul skuld of skaamte te beskryf, kan 
verwarrend en ontoereikend vir interpretasie wees (Berrios, e.a., 1992 : 
782). 

Vereistes waaraan die meetinstrument vir opvoedkundig sielkundige 
doeleindes moet voldoen, is die volgende: 

• Dit moet duidelik kan differensieer tussen skuld en skaamte asook 
tussen skuld en skaamte en ander emosies. 

• Die meetinstrument moet die intensiteit van beide skuld en skaamte kan 
bepaal. 

• Terme wat in die meetinstrument gebruik word, moet duidelik 
gedefinieer word. 

• Patologiese skuld en skaamte moet van rasionele skuld en skaamte 
onderskei kan word. 

• Die meetinstrument moet emosionele, kognitiewe asook interpersoon
like dimensies insluit. 

Meetinstrumente om skuld en skaamte te bepaal soos in die literatuur 
beskryf word, bestaan meestal uit vraelyste, scenario's wat geskets word 
en vrae wat aan die hand van die scenario gevra word, neerskryf van skuld 
of skaamervaringe asook onderhoudvoering. 

Die gebruik van 'n kwalitatiewe meetinstrument moet gepaardgaan met 'n 
diepgaande onderhoud met die klient wat fokus op sy 
agtergrondgeskiedenis, huidige lewensomstandighede en huidige 
funksionering (Loughead, 1992 : 133). 

4.5.2 Ontwikkeling van die meetinstrument 

Nadat daar in Hoofstuk 2 ondersoek ingestel is na skuld en skaamte, is 
verskillende diagnostiese eienskappe van die emosies geneem om 'n 
kwalitatiewe meetinstrument daar te stel. 
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Met inagneming van die bogenoemde vereistes waaraan die meet
instrument moet voldoen, is die volgende papier en pen toets opgestel : 

Die klient word eerstens gevra om twee gebeurtenisse in detail te beskryf 
waartydens hy onderskeidelik skuldig en skaam gevoel het. (Afdeling A 
van die vraelys.) Die doel van die ongestruktreerde vrae en beskrywing is 
die volgende : 

• Die klient word aangemoedig om vrylik sy eie opinie en belewinge weer 
te gee en word nie gedwing om, soos in die geval van die 
gestruktureerde vraelys, 'n keuse te maak nie. 

• Die klient word weer bewus gemaak van die intensiteit en persoonlike 
belewing van die twee emosies. Hy kry dus geleentheid om die emosies 
te verpersoonlik. 

• Die vraelys word nie slegs as koue objektiewe emosies op papier beleef 
nie. 

• Die terapeut kom tot meer insig ten opsigte van die klient se intensiteit 
ten opsigte van sy belewing van die .twee emosies, verdedigings
meganismes, sy hantering daarvan en gedragsresponse. 

• Dit bied geleentheid om emosionele, kognitiewe asook interpersoonlike 
dimensies te ondersoek. 

• Dit dien as aanknopingspunt vir gesprekvoering. 
• Diffuse gedagtes moet deurdink word en in skrifvorm weergegee word, 

met ander woorde kognitiewe ordening vind plaas. 
• Aangesien kliente hul skaamervaring bedek en verdedig asook die feit 

dat dit vir hulle moeilik is om daaroor te praat, word daar vir hulle 'n 
geleentheid gegee om daaroor te skryf. 

• Deurdat die klient terugdink aan die situasie of lewensomstandighede 
wat skuld of skaamte veroorsaak het, vind voorbereiding vir 
terapeutiese tegnieke, soos "imagery" plaas. 

Tweedens word daar van 'n gestruktureerde vraelys (Afdeling B van die 
vraelys) met meervoudige keusevrae gebruik gemaak. Die doel van die 
vrae is die volgende : 

• Om te bepaal of die klient skuld- of skaamgeneigd is. 
• Die intensiteit van die klient se belewing van die emosies word bepaal. 
• Om rasionele en irrasionele skuld en skaamte te identifiseer. 

4.5.3 Rasionaal van konstruksie van vraelys 

Daar is gepoog om die items van die vraelys s6 op te stel dat dit universeel 
gebruik kan word. Aangesien die ontstaan van skuld verband hou met 
verskillende kognitiewe en morele vlakke van ontwikkeling, is die 
meetinstrument veral opgestel vir adolessente en volwassenes. Die 
meetinstrument sal deur beide geslagte gebruik kan word. Die meetinstru
ment word onder punt 4.6 gegee. 
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4.5.4 Konstruksie van toetsitems 

Die vraelys bevat agt-en-twintig items waarvan veertien items random 
konstrukte van skaamte en veertien items random konstrukte van skuld 
sentreer. Die items is nie spesifiek negatief of positief bewoord nie. Die 
rede daarvoor is dat daar gepoog word om nie 'n patroon in die soort vrae 
te vestig, wat sal veroorsaak dat die klient voorspellings kan maak of 
belangstelling verloor nie. 'n Verdere voorsorgmaatreel om voorspel
baarheid te voorkom, is dat die items wat die onderskeie emosies meet, nie 
in 'n spesifieke volgorde gevra word nie. 

Om te verhoed dat kliente die vraelys kan manipuleer, word die woorde 
"skuld" en "skaamte" nie in die items gebruik nie. 

4.5.5 Keuse van skaal 

Die navorser gebruik 'n beoordelingskaal, naamlik die Likert-skaal om 
sodoende die graad of intensiteit van skuld en skaamte te kan bepaal. 

Die algemeenste vorm van respons moontlikhede by die Likert-skaal 
bestaan uit vyf kategoriee (vyfpunt skaal) en word dan ook so toegepas in 
hierdie studie (RGN, 1989 : 62). 

Die eerste twee antwoord-alternatiewes van elke item dui op 
skuldgeneigdheid terwyl die twee laaste alternatiewe op skaamgeneigdheid 
dui. Die antwoorde van die alternatiewes is verskillend bewoord, sodat die 
klient wat ekstreem skaam- of skuldgeneigd is nie 'n patroon sal opmerk 
nie. 

'n "Soms" alternatief is gebruik om kliente nie te dwing om 'n respons te 
gee wat nie op hulle van toepassing is nie. Die navorser is bewus dat die 
"soms" antwoord daartoe kan lei dat daar moeiliker gedifferensieer kan 
word tussen skuld- en skaamgeneigdheid. Die effektiwiteit van die "soms" 
respons word in die proefondersoek ondersoek. 

4.5.6 Nasieninstruksies 

a) Berekening van skuld- of skaamgeneigdheid 

Die toetsafnemer moet vir die eerste alternatief een punt toeken, die 
tweede alternatief twee punte, die derde alternatief drie punte, die vierde 
alternatief vier punte en die vyfde alternatief vyf punte. lndividuele items 
se tellings word gesommeer om 'n totaaltelling te kry. Die maksimum punt 
wat verkry kan word, is 140 (100%). Die persentasie van die persoon se 
skuld- of skaamgeneigdheid word dan bereken. Hoe hoer die persentasie, 
hoe meer skaamgeneig en hoe laer die persentasie, hoe meer skuldgeneig 
is die persoon. Byvoorbeeld indien 'n persoon se totale telling van die 
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vraelys 40 is word dit deur 140 gedeel om 'n persentasie te verkry. Die 
persentasie naamlik 28,5% is dus 'n aanduiding van skuldgeneigdheid. 

b) Berekening van intensiteit van of skuld, of skaamte 

Om die intensiteit van skuld of skaamte te meet, word die tellings van 
items wat skuld en skaamte meet afsonderlik gesommeer (sien Tabel 2). 
Die getal word dan deur 70 (hoogste punt wat 'n persoon vir 6f skuld 6f 
skaamte kan kry) gedeel en sy persentasie skuld of skaamte word bereken. 

lndien die totaal van die items wat skaamte meet 32 is, sat die persentasie 
skaamgeneigdheid 45,7% wees. lndien die totaal van die items wat skuld 
meet 52 is, sal die persentasie skuldgeneigdheid 74,2% wees. 

Vir kwalitatiewe interpretasie doeleindes bied die volgende tabel 'n 
aanduiding van watter items spesifiek op skuld en watter items spesifiek 
op skaamte fokus. 

Tabel2 Items wat skuld en skaamte identifiseer 

Items wat grotendeels skaamte meet 

1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25 

Items wat grotendeels skuld meet 

2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 

Items 10, 19 en 24 dui op 'n kwalitatiewe wyse aan of die klient se 
skuldgevoelens patologies van aard is. By kwantitatiewe interpretasie word 
die belangrikheid van die onderhoud weer eens beklemtoon. 

4.5.7 Norme en profiele van skuld- en skaamemosies 

'n Persentasie van 30 of laer vir die totale vraelys (items van skuld en 
skaamte) dui skuldgeneigdheid aan. Hoe laer die telling, hoe meer 
ekstreem is die klient se skuldgeneigdheid. 'n Persentasie tussen 40 en 60 
is gemiddelde tellings. 'n Persentasie hoer as 70 dui op skaamgeneigd
heid. Hoe hoer die persentasie, hoe meer ekstreem is die klient se 
s kaamgene igd heid. 

110 



Figuur 2 dui op 'n visuele wyse die klient se algemene belewing van skuld
of skaamgeneigdheid aan soos dit in persentasies uitgedruk word. 

Figuur 2 Profiel vir sku/d- of skaamgeneigdheid 

Gemiddeld %Skaam 
40 so 60 70 80 

Figure 3 en 4 dui op 'n visuele wyse die profiele van die intensiteit van 
skuld en skaamte aan. 

Figuur 3 Profiel vir intensiteit van skaamemosies 

% lntensiteit van skaambelewing 
10 20 30 40 so 60 70 

Figuur 4 Profie/ vir intensiteit van skuldemosies 

% lntensiteit van skuldbelewin 
10 20 30 40 so 60 

4.5.8 Kwalitatiewe interpretasie van die vraelys 

Items van die vraelys is random verskillende konsepte van skuld en 
skaamte gevra. Die wyse waarop die vraelys kwalitatief bepunt is, word 
vervolgens in tabelvorm uiteengesit. 
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Tabel3 Kwalitatiewe uiteensetting van konsepte van sku/d en 
skaamte wat deur die vraelys gemeet word 

SKAAMTE 
KONSEPTE ITEMS 

Vrees vir ontbloting, weerstand teen selfopenbaring 3,12,14 

Fisiologiese response soos bloos en wegbeweeg vanuit die 6 
situasie wat skaamte veroorsaak 

Preokkupasie met die self, self-georienteerdheid, 3,17,18 
egosentrisiteit, onvermoe om self van gedrag te skei, 
veldafhanklikheid 

"Blaming" gedrag, nie-aanvaarding van verantwoordelikheid 1, 25 

Selfvervreemding deur onteiening van dele van die self, 4, 8, 18 
se lfloos he id 

Belewenisse van skaamte: selfveragting, gevoel van 1 ' 8, 9, 14, 
defektiwiteit as mens, minderwaardigheid, lae selfbeeld 17 

Psigopatologie : depressie 16 

Affektiewe korrelaat : woede 21 

Veldafhan kl i khe id 3, 14 

Gedragsgevolge: vermydingsgedrag 1, 6, 22 
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SKULD 
KONSEPTE ITEMS 

Skeiding tussen self en gedrag, persepsie van self en 2, 13, 23 
ander 

Ander-georienteerdheid - vermoe om gedrag en self te skei 2, 23 

Aanvaarding van verantwoordelikheid 5, 13, 28 

Veldonafhanklikheid 2 

Morele gedrag (Bepaling van klient se vlak van morele 2, 11, 20, 23 
ontwikkeling 

Spyt, berou, spanning oor verkeerde gedrag 5, 7, 13, 20, 
27 

Besorgdheid oor effek van gedrag op ander, empatiese 11 ' 13, 1 5, 
ingesteldheid 20, 23, 26 27 

Vrees of antisipasie vir straf 7,10,15 

Herstelgedrag 13,26, 27 

Patologiese skuld: selfveragting, predisposisie tot kogni- l 0, 19, 24 
tiewe versteurings soos obsessiewe gedrag, onvanpaste of 
irrasionele skuldgevoelens 

Afdeling A van die vraelys is daarop gerig om die klient geleentheid te gee 
om ondersoek in te stel na sy skuld- of skaamervaringe. Verskeie 
navorsers beweer dat die makliker vir kliente is om oor hul skuld- of 
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skaamervaringe te skryf as om dit te verbaliseer (Summers, 1996 : SS; 
Zentner, e.a., 1993 : 41 ). "Jn therapy it appears easier for survivors to 
write about their thoughts ... the fear is about speaking of the abuse in the 
presence of another" (Gardner, 1993 : 74). Die rasionaal van Afdeling A 
van die vraelys word bespreek in 4.S.2. 

4.6 VRAELYS VIR SKULD- EN SKAAMGEVOELENS 

Hierdie inventaris is vir volwassenes en adolessente 

Naam: ..................................................... . Ouderdom: .............. . 

Geslag: .............. . Datum: ......................... . 

INSTRUKSIES 

Die vraelys bestaan uit twee afdelings. Beantwoord alle vrae so eerlik as 
moontlik. Daar is geen tydsbeperking nie, maar werk vinnig en 
beantwoord elke item. 

Afdeling A 

(i) Oink aan 'n geleentheid waar jy skuldig gevoel het. Probeer om 
soveel moontlik details van die insident te onthou en neer te skryf. 
Skryf wat die oorsaak van jou skuldgevoelens was. Vertel in soveel 
moontlik detail hoe jy gevoel het, wat jy gedink het, wat jy gese het, 
hoe jy dit gese het en watter emosies jy uiterlik getoon het. 

(ii) Oink aan 'n geleentheid waar jy skaam gevoel het. Probeer om 
soveel moontlik details van die insident te onthou en neer te skryf. 
Skryf wat die oorsaak van jou skaamgevoelens was. Vertel in soveel 
moontlik detail hoe jy gevoel het, wat jy gedink het, wat jy gese het, 
hoe jy dit gese het en watter emosies jy uiterlik getoon het. 
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Afdeling B 

Lees elke item en vergelyk uself met elkeen. Besluit dan watter een van die 
vyf alternatiewe meeste op u van toepassing is. Maak 'n kruis oor u keuse. 

1. Dit is vir my maklik om te erken dat ek 'n fout gemaak het. 

2 3 4 5 

Bes I is Meestal So ms Byna nooit I Nooit 

2. Dit is vir my maklik om 'n ander persoon se standpunt in 
te sien. 

1 2 3 4 5 
Altyd Gereeld So ms Byna nooit I Nooit 

3. Ek is besorg oor wat ander van my as persoon dink. 

1 2 3 4 5 
Nooit Byna nooit I So ms Gereeld Altyd 

4. Ek voel soms asof ek nie myself is of kan wees nie. 

1 2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd 

5. Ek blameer myself vir verkeerde dade wat ek gedoen het. 

2 3 4 5 
Altyd Gereeld So ms Byna nooit I Nooit 
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6. Dit gebeur dat ek in sekere situasies begin om te bloos 
en die begeerte kry om weg te kruip. 

2 3 4 s 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd 

7. Wanneer ek verkeerd optree teenoor 'n goeie vriend of 
geliefde is ek gespanne dat ek daardeur ons verhouding 
sal benadeel of verloor. 

1 2 3 4 s 
Bes I is Meestal So ms Byna nooit I Nooit 

8. Ek voel dat daar iets "verkeerd" met my is. 

1 2 3 4 s 
Nooit Byna nooit So ms Meestal Bes I is 

9. Ek voel as mens nie goed genoeg nie. 

2 3 4 s 
Nooit Byna nooit So ms Meestal Altyd 

10. Ek kan net nie vergeet as ek 'n verkeerde ding gedoen 
het nie. Dit bly maal in my kop en ek sukkel om op 
te hou om daaraan te dink. 

2 3 4 s 

I 

I 

I 

Altyd Gereeld So ms Byna nooit I Nooit I 

11. Dit is vir my belangrik om nie ander mense te benadeel nie. 

2 3 4 s 
Bes I is Meestal So ms I Byna nooit I Nooit I 
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12. Ek praat met ander oor my verleenthede en mislukkings. 

2 3 4 5 
Altyd Gereeld So ms Byna nooit I Nooit I 

13. Ek vra verskoning as ek voel dat ek iemand benadeel het. 

2 3 4 5 
Altyd Gereeld So ms Byna nooit I Nooit I 

14. Dit voel vir my dat almal kan sien dat ek minderwaardig is. 

2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd I 

1 S. Dit is vir my belangrik om aan my verhoudings te werk. 

2 3 4 5 
Bes I is Meestal So ms I Byna nooit I Nooit I 

16. Ek voel maklik terneergedruk, hartseer, ontmoedig of 
hulpeloos. 

2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd 

17. Ek fokus baie op my negatiewe eienskappe. 

2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd 

18. Ek wonder baie keer wie en hoe ek werklik is. 

2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd 
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19. Wanneer ek verkeerd opgetree het, ervaar ek gevoelens van 
selfveragting. 

1 2 3 4 5 
Altyd Gereeld So ms Byna nooit I Nooit I 

20. Ek voel sleg as ek my vriende of gesin afskeep. 

1 2 3 4 5 
Bes I is Meestal So ms I Byna nooit I Nooit I 

21. Ek word maklik kwaad. 

1 2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd I 

22. Na 'n pynlike situasie vermy ek eerder die mense. 

2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd I 

22. Dit is vir my belangriker om saam te werk as om vir 'n span-
lid kwaad te wees en daardeur die spanpoging te benadeel. 

2 3 4 5 
I Altyd Gereeld So ms I Byna nooit I Nooit I 

23. Alhoewel ek weet ek het nie 'n verkeerde ding gedoen nie, 
voel ek nogtans gespanne. 

2 3 4 5 
Beslis Meestal So ms Byna nooit I Nooit 

118 

D 

D 

D 

D 

D 



24. Ek is geneig om eerder ander mense te blameer wanneer 
dinge begin skeefloop. 

2 3 4 5 
Nooit Byna nooit So ms Gereeld Altyd I 

26. Dit is vir my belangrik om probleme met ander uit te praat. 

2 3 4 5 
I Altyd Gereeld So ms I Byna nooit I Nooit I 

D 

D 

D 
27. Ek probeer om te kompenseer as ek iemand te na gekom het. 

2 3 4 5 
Altyd Gereeld So ms I Byna nooit I Nooit I 

28. Ek voel verantwoordelik as ek betrokke was by dinge 
wat skeef geloop het. 

2 3 4 5 
Altyd Gereeld So ms Byna nooit I Nooit I 

Totaal: 

4.7 PROEFPERSONE 

D 

D 

D 

Na die opstel van die vraelys, is vyftien proefpersone in 'n loodsondersoek 
betrek. Die proefpersone is geselekteer op grond van hipoteses wat die 
navorser gehad het oor elke proefpersoon se skuld- of skaamgeneigdheid. 
Aangesien die teikengroep van die navorsing volwassenes en adolessente 
is, is alle geselekteerde proefpersone of volwassenes of adolessente. Nege 
proefpersone was vroulik, terwyl ses manlik was. Proefpersone is vanuit 
verskillende sosio-ekonomiese vlakke, taalgroepe, kulture, rasse en 
beroepe geselekteer. 
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4.8 PROSEDURE WAT IN DIE STUDIE GEVOLG WORD 

Die prosedure wat gevolg gaan word, sal soos volg verloop : 

i. Loodsondersoek 
ii. Seleksie van proefpersone wat as gevalle gebruik gaan word 
iii. Onderhoude 
iv. Beplanning van terapie 
v. Terapie 
vi. Na-toetsing 

4.9 LOODSONDERSOEK 

4.9.1 Die doel van die loodsondersoek 

Die doel van die loodsondersoek is die volgende : 

• Om enige onduidelikhede in die vraelys te identifiseer. 

• Om te bepaal of respondente hul belangstelling met die invul van die 
vraelys behou. 

• Om voorspelbaarheid van die vraelys te bepaal. 

• Om die effektiwiteit van die "soms" alternatief by die beantwoording van 
Afdeling B te toets. 

• Om kliente se bereidheid om sulke intieme of persoonlike vrae te 
beantwoord, te toets. 

• Om die tyd wat respondente neem om die vraelys te voltooi, te bepaal. 

• o·m vas te stel of die "soms" antwoorde van die vraelys behou moet 
word. 

• Om vas te stel of Afdeling A nie eerder na die meervoudige keusevrae 
voltooi moet word nie. Vyf proefpersone is gevra om eers Afdeling B en 
dan Afdeling Ate voltooi. 

4.9.2 Bevindinge van die loodsondersoek 

Vier van die proefpersone se resultate het daarop gedui dat hulle nie skuld
of skaamgeneigd is nie, met ander woorde persentielrange tussen 40 en 
60. Nie een van die vier se resultate van items 10, 19 of 24 het op 
patologiese skuldgevoelens gedui nie. Sewe proefpersone se resultate het 
op skaamgeneigdheid en vier proefpersone se resultate het op skuldge-
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neigdheid gedui. Al vier skuldgeneigde proefpersone se resultate van 
items 10, 19 of 24 het ooreengestem met hul skuldgeneigdheid. 

• Resultate het daarop gedui dat die vraelys duidelik kon differensieer 
tussen skuld- of skaamgeneigdheid. 

• Die intensiteit van skuld- of skaamgevoelens kon bepaal en uitgedruk 
word in terme van persentielrange. 

• Nie een van die proefpersone het 'n patroon van skuld- of 
skaamgeneigdheid in die vraelys opgemerk nie. 

• Al vyftien proefpersone het met belangstelling, sorg en eerlikheid die 
vraelys beantwoord. 

• Die vraelys het as uiters effektiewe aanknopingspunt gedien vir verdere 
gesprekvoering. 

• ·Die "soms" antwoord van die vraelys moet ingesluit bly. Proefpersone 
wat nie skuld- of skaamgeneigd was nie, het oor die algemeen nie 
uitermatig van die antwoord gebruik gemaak nie. Verder is Afdeling A 
en die onderhoud voldoende om die navorser se hipotese te ondersoek. 

• Ten spyte van die persoonlike vrae van die vraelys, was al die kliente 
bereid om die vraelys te voltooi en het hulle deelgeneem aan die 
gepaardgaande onderhoud. 

• Vraag 1 en Vraag 21 se bewoording is verander aangesien proefpersone 
dit onduidelik gevind het. 

• Afdeling B van die vraelys neem gemiddeld agtien minute om te voltooi. 
Afdeling A het oor die algemeen langer geneem. 

• Daar blyk nie 'n verskil te wees indien Afdeling A of Afdeling B eerste 
voltoo{ word nie. 

4.1 0 TIPE ONDERHOUD 

Voordat proefpersone gevra is om die vraelys te voltooi, is 'n 
ongestruktureerde onderhoud gevoer. Die doel van die onderhoud was om 
'n veilige terapeutiese ruimte en vertrouensverhouding (sien 3.2.4.1) met 
die proefpersoon te stig. 

Na voltooiing van die vraelys, is daar weer 'n ongestruktureerde onderhoud 
gevoer om eerstens die klient geleentheid te gee om emosioneel te ontlaai. 
Die terapeut gebruik dit ook om verdere agtergrondkennis te verkry. 

Die doel van die vraelys is onder andere om 'n aanknopingspunt met 
kliente te vind om oor hul private skuld- en skaamemosies te gesels. Deur 
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die invul van die vraelys, word kliente "gedwing" om aan hulself en hul 
omstandighede te dink en word hulle weer bewus van sekere situasies en 
belewinge. Die ongestruktureerde onderhoud na die vraelys is dus 'n 
ideale geleentheid vir die terapeut om met die klient te gesels oor 
spesifieke skaam- of skuldgevoelens. 

Nadat die vraelys voltooi is, het die meeste proefpersone "ontdooi" en 
gemakliker gevoel met die tweede onderhoud. Die navorser het met die 
tweede onderhoud meer inligting in verband met proefpersone se huidige 
lewensomstandighede asook hul omstandighede van hul gesin van 
herkoms verkry. Al die proefpersone was tydens hierdie onderhoud meer 
oop om oor hul skuld- en skaamemosies te gesels en relevante inligting is 
meestal met die tweede onderhoud verkry. 

Na aanleiding van die vraelys en onderhoude is terapie beplan. 

4.11 BEVINDINGE VAN PROEFPERSONE 

Vir die doeleindes van hierdie studie word drie proefpersone se bevindinge, 
een met skaamgeneigdheid en twee met skuldgeneigdheid bespreek. 
Terapie is vir 'n uur een keer per week individueel toegepas. 

Vervolgens word die gevallestudies en verloop van terapie bespreek. 

4.11.1 Klient een 

Wanda (skuilnaam), 'n twintigjarige klient is aanvanklik deur haar ouers na 
my gestuur vir beroepsleiding, omdat sy ongelukkig met haar huidige 
beroep is. 'n Beroepsevaluasie, onder andere 'n persoonlikheidstoets is 
gedoen. Die resultate van die persoonlikheidsevaluasie het aangedui dat 
Wanda se egosterkte uiters swak is, dat sy 'n flegmatiese temperament het, 
onderdanig en gespanne is. Die sinsvoltooiingsvraelys wat sy voltooi het, 
het duidelike probleme met haar pa aangedui. Wanda het in die eerste 
onderhoud meer inligting gegee oor haar verhouding met haar pa, Koos 
(skuilnaam). Hy is fisies gestremd, is 'n baie dominerende persoon en gee 
haar nie geleentheid om self besluite te neem nie. Hy dwing altyd sy wil af 
en is nie in staat om haar vryheid te gee om haar eie lewe te lei nie. 
Wanneer sy byvoorbeeld 'n vriend huis toe neem, sal hy besluit of die kerel 
"goed" genoeg is vir haar, met haar matriekafskeid het hy die laaste se oor 
haar rok gehad en verder mag sy nerens gaan as sy horn nie eers vra nie. 

Hy besit 'n groot besigheid en het haar in graad nege gedwing om 
handelsvakke te neem, sodat sy na voltooiing van 'n besigheidskwalifikasie 
by horn kan werk. Wanda se eie behoeftes en voorkeure is nie in ag 
geneem nie. Hy se gereeld vir haar: "Ek wil net die beste vir jou he". Sy 
verhouding met Wanda se ma, Michelle (skuilnaam) word ook gekenmerk 
deur dwangmatigheid en hy verwag van haar om altyd gehoorsaam en 

122 



onderdanig te wees ten opsigte van sy onredelike eise. Wanda glo dat hy 
"swaar" kry in die lewe en dat sy dit nie vir horn nog moeiliker wil maak nie. 

Volgens haar is hy die kern waarom die gesin draai. Sy het horn toegelaat 
om haar beroepskeuse te maak, aangesien sy skuldig gevoel het dat hy die 
besigheid opgebou het en sy dan nie aan sy eise sou voldoen nie. Sy wou 
graag 'n lugwaardin word. 

Wanda se ma is 'n persoon wat nie haar man teengaan nie en stel hoe 
morele eise aan Wanda. Sy glo dat 'n vrou onderdanig moet wees en dat 
Christelike waardes te alle tye gehandhaaf moet word. In tye wat Wanda 
opstandig teenoor haar pa opgetree het, het haar ma haar gekalmeer en 
omgepraat om aan haar pa gehoor te gee. Wanda het gereeld van haar ma 
boodskappe gekry van die "regte optredes" en verder het haar ma ook 
gesorg dat die gesin se beeld na buite altyd onberispelik is. Koos se 
onredelike optredes is deur haar verdedig of verskoon met een of ander 
verduideliking. 

Resultate van die beroepsbattery het duidelik getoon dat Wanda by uitstek 
in 'n Geesteswetenskaplike rigting aangele is. Met die oordrag van die 
toetsresultate het Wanda in trane uitgebars en gevra dat ek vir haar pa die 
nuus moet oordra, want hy gaan woedend wees. Sy het ook herhaaldelik 
gese dat sy vreeslik skuldig gaan voel om haar pa teleur te stel. 

Met die eerste onderhoud het die navorser moontlike skuldgevoelens 
ge.ldentifiseer en Wanda is gevra om die skuld- en skaamte vraelys te 
voltooi. Wanda behaal 'n persentasie van 25 vir die totale vraelys wat 
daarop dui dat sy skuldgeneig is. Die intensiteit van haar skuldemosies is 
79%. Patologiese skulditems soos dat sy gespanne voel dat sy iets 
verkeerd gedoen het, alhoewel sy weet sy het niks verkeerd gedoen nie, 
asook obsessiewe oorpeinsing van oortredings is verdere aanduiding van 
irrasionele skuldgevoelens. (Die intensiteit van haar skaamemosies is 
58,5%). 

'n Terapieprogram om Wanda te help om insig te verkry in haar irrasionele 
skuldgevoelens, dit te elimineer en om haar skuldgevoelens te hanteer, is 
opgestel. 

Die verloop van die terapie word vervolgens aan die hand van 'n tabel 
bespreek. 
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Tabel4 Terapeutiese verloop by kliiint een 

FASES VAN TERAPEUTIESE VERLOOP 

FASE EEN : ldentifisering van skuldgevoelens 

Wanda is tot insig gebring van die volgende skuldgevoelens wat sy beleef: 

• Haar onvermoe om haarself te handhaaf teenoor haar pa. 
• Haar skuldgevoelens wat ontstaan wanneer sy nie "onderdanig" en 

"gehoorsaam" optree nie, byvoorbeeld haar nuwe beroepskeuse wat nie 
met haar pa se wense ooreenstem nie. 

• Skuldgevoelens wat ontstaan deurdat haar ma skuld-induserende 
boodskappe gee. 

FASE lWEE : Skeiding van rasionele en irrasionele skuld 

• Wanda beleef rasionele skuldgevoelens ten opsigte van die feit dat sy 
dit nie kan regkry om 'n outonome bestaan te voer nie. 

• Haar irrasionele skuld ontstaan vanuit haar irrasionele interne 
waardesisteem, naamlik dat sy "gehoorsaam" en "onderdanig" moet 
wees ten spyte van haar eie behoeftes. Sy het byvoorbeeld aan haar pa 
genoem dat sy eerder 'n lugwaardin wil wees, maar het nog steeds aan 
sy wens voldoen deur vir horn te werk. 

• Haar vrees dat sy nie aan haar pa se wense voldoen nie, ontmasker 'n 
irrasionele komponent in haar gedagtes, naamlik dat sy nie die reg het 
om haar eie behoeftes in ag te neem nie. Sy voel dat sy "reg" optree 
deur te voldoen aan sy (onredelike) eise. 

FASE ORIE : Behandeling van rasionele skuldgevoelens 

• Die "fusion" wat ontstaan het tussen haar en haar pa is aan die hand van 
Figuur 12 aan haar verduidelik. 

• Haar pa is ook herdefinieer as die persoon wat haar die reg ontneem om 
'n outonome bestaan te voer. 

• Selfhandhawende gedrag (3.3.5.4) is aan haar geleer deur middel van 
psigodrama en lee-stoel tegnieke. In die veilige terapeutiese ruimte het 
sy geoefen om haar nuwe beroepskeuse met haar pa te bespreek. 
Wanda het dit op 'n uitstekende wyse hanteer. Sy het na die tyd 
genoem dat sy nie kan glo dat dit so maklik was nie. 
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FASE VIER: Behandeling van irrasionele skuldgevoelens 

• Wanda se verouderde en onrealistiese morele waardes is ondersoek. 
Die oorsaak van Wanda se irrasionele skuld vind oorsprong in haar 
geloof dat sy al haar pa se besluite moet uitvoer en horn nooit teleur 
mag stel nie. Die feit dat hy fisies gestremd is en hard gewerk het om 
die besigheid op die been te bring, het haar skuldgevoelens verder 
ge·lntensiveer. 

• Wanda se irrasionele skuldgevoelens is verbind met irrasionele 
boodskappe van haar ouers. Die boodskappe is ge"ldentifiseer en 
bevraagteken. Die navorser het byvoorbeeld gevra: "Moet jy werklik, 
omdat jou pa gestremd is, al/es doen wat hy vir jou se?", "Oink jy nooit 
wat die beste vir jouse/f is nie?", "Wat kan jou pa aan jou maak as jy 
hom nie gehoorsaam met jou nuwe beroepskeuse nie?", "Wat kan met 
hom gebeur asjy nie sy besluite uitvoer nie?", ensovoorts. 

• Wanda is aangemoedig om 'n nuwe, onafhanklike, gedefinieerde 
waardesisteem te ontwikkel. Die taak is aan die hand van Tabel 1 
uitgevoer. Wanda het insig verkry van haar vlak van morele 
ontwikkeling, naamlik eerstens die prekonvensionele vlak, aangesien sy 
gehoorsaam is aan haar pa se onredelike eise om straf te vermy. 
Tweedens die konvensionele vlak, omdat sy gehoorsaam is om 
sodoende deur haar ouers aanvaar te word. Sy is aangemoedig om oor 
te gaan na die postkonvensionele vlak deur vir haarself waardes, 
waarmee sy gemaklik voel, op te stel. 

• Wanda het vir haar vrywillig waardes gekies, sy het hulle benoem en 
bespreek en het haar voorgeneem om in die toekoms konsekwent in 
ooreenstemming met haar nuwe, realistiese waardesisteem te leef. 

Resultate van die herevaluasie dui daarop dat die intensiteit van Wanda se 
skuldemosies verminder het na 57,7%. Sy het vertel dat sy baie meer 
selfvertroue het, haar werk geniet, dat sy haar nie meer steur aan haar 
ouers se skuld-induserende boodskappe nie en dat die outonome 
waardesisteem aan die hand waarvan sy leef, haar vry gemaak het van 
irrasionele skuldgevoelens. 

4.11.2 Klient twee 

Corlia (skuilnaam) is 'n een-en-veertig jarige eiendomsagent. Sy is 'n 
depressielyer en gebruik al vir vyf jaar anti-depressante. Haar 
aanmeldingsprobleem is onbeheerste woedebuie. Sy voel ook altyd dat sy 
beter kon doen en kan daarom nie mense se komplimente ten opsigte van 
enige suksesse aanvaar nie. 
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Corlia het ook gemeld dat sy soms die "simpelste goed" in 'n geselskap kan 
se. Sy het vertel dat sy die vorige aand by 'n omgeegroep van haar kerk 
was. Langs haar het 'n baie onaantreklike man gesit. Sy was eendag by sy 
kantoor en het gemerk dat die sekretaresses wat daar werk almal 
aantreklik is. Sy se toe: "Phillip, ek loop by die ingang van jou kantoor in 
en daar sit net mooi vrouens. Ek kom toe by jou kantoor en daar sit 'n 
'krok"'. Sy het skuldig gevoel en horn die volgende dag gebel en om 
verskoning gevra. Sy het verdere insidente, waar sy die rol van 'n "nar" 
speel, bespreek. 

Met die aanmeldingsonderhoud is verder verneem dat haar pa 'n alkoholis 
was. Hy het haar een suster vanaf die ouderdom van twaalf jaar 
gemolesteer. Haar pa het ook soms op verdagte wyse aan haar lyf 
gestreel, maar het nooit tot 'n seksuele daad met haar oorgegaan nie. Sy is 
nog steeds woedend vir haar ma (wat vyf jaar gelede oorlede is) se 
passiewe houding in die verband. Sy het hulle nooit verdedig nie en nie 
werklik standpunt teen haar pa ingeneem nie. Sy beweer dat haar ma nie 'n 
groot invloed op haar lewe gehad het nie. 

Sy kon nooit met haar ouers oor haar persoonlike lewe gesels nie, hulle het 
haar nooit vertroetel, geprys of omgegee vir haar behoeftes nie. Sy vertel 
byvoorbeeld dat sy met haar eerste menstruasie onder die bed weggekruip 
het en vir haar ma 'n briefie geskryf het dat sy sanitere doekies benodig. 
Verder het haar ma haar op 'n streng morele wyse opgevoed. Boodskappe 
wat sy gekry het, was byvoorbeeld: "Gaan vra vir jou pa onmiddellik om 
verskoning", "Wees ordent/ik!", "Praat mooi!", "Ora jou las en 'shut up!'". 
Tye wat haar pa onaanvaarbaar opgetree het, het sy 'n passiewe houding 
ingeneem en gese: "Elke huis het sy kruis". 

Huidiglik is sy getroud met vier kinders. Haar man maak gedurig 
vernederende aanmerkings, soos byvoorbeeld dat sy om die atletiekbaan 
"waggel". Nadat sy 'n silwermedalje gewen het, het hy gese: "Die ander 
was seker vrot", ensovoorts. Alhoewel sy gedrag haar seermaak, verdedig 
sy horn gedurig. (Haar ma is met ander woorde haar rolmodel - sy tree 
dieselfde as haar ma op). 

In verdere onderhoude is die volgende agtergrondkennis verkry: 

• Sy voel sy verdien nie die groot huis waarin hulle bly nie en wil nie he 
ander mense moet dit sien nie. 

• Sy voel sy wil nie 'n vals beeld voorhou nie en daarom doen sy nie 
moeite met haar voorkoms nie en ry in 'n ou motor. 

• Sy voel nie gemaklik met rykdom nie. 
• Haar woedebuie kom meestal voor in stressituasies. 
• Sy maak aanhoudend verskoning vir haar gedrag, byvoorbeeld: "Ekskuus 

dat ek so baie rook". 
• Sy kan nie komplimente hanteer nie. lemand het byvoorbeeld vir haar 

gese dat sy mooi lyk en sy het gese dat dit tweedehandse klere is. 
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• Sy se: "Ek is nie 'confident' nie, ek voe/ a/tyd dat ek beter kon doen". 
• Sy het probleme om haarself te handhaaf, veral ten opsigte van haar 

skoonma. Sy voel dat haar skoonma van die begin van haar huwelik 
gedink het dat sy nie goed genoeg vir haar seun is nie. Sy het byvoor
beeld die vorige Sondag haar skoonma genooi vir ete. Haar skoonma 
het egter met bakke kos daar opgedaag. Corlia het minderwaardig 
gevoel en haar geregte gebere en haar skoonma se kos opgedien. 

• Corlia handhaaf haarself deur inskiklik op te tree, haar gedrag te 
verduidelik en verskonings te maak. 

• Sy se dat haar ma nog nooit, soos haar skoonma, lelik met ander 
gepraat het nie, (vandaar haar eie onderdanigheid). 

Corlia is gevra om die skuld-en-skaamte-vraelys te voltooi. Sy beskryf in 
Afdeling A die volgende skaamervarings. 

Sy het op 'n grasperk by 'n musiekopvoering tussen haar studentemaats 
gesit. Uit die hoek van haar oog het sy 'n persoon gesien wat nader 
geslinger kom. Haar vriende het aanmerkings oor die dronk persoon 
gemaak. Sy kon sien dat dit haar pa is en toe hy naby aan haar kom, het 
hy oor sy voete gestruikel en geval. Sy het weggehardloop. Wat sy beleef 
het, was 'n intense wens dat haar pa haar nie moet raaksien nie en dat sy 
net kon verdwyn. Die meeste skaamervaringe wat sy beskryf het, het 
verband gehou met haar pa se alkoholisme - byvoorbeeld dat hy goed in 
die huis rondgooi, dat sy bang was om vriende huis toe te neem, omdat sy 
gevrees het dat haar pa seksuele toenadering by hulle sou soek, 
ensovoorts. 

'n Verdere intense skaamervaring het gedurende haar skooljare 
plaasgevind. Sy het gehoor 'n onderwyser se vir een van haar maats dat 
hulle nie met haar bevriend moet wees nie, aangesien sy nie 'n goeie 
invloed is nie. Corlia het ook vertel dat sy, nadat sy as prefek gekies is, 
tussen die skoal se gordyne gaan wegkruip het. Sy het gevoel hulle kies 
haar net omdat sy 'n goeie atleet is en omdat hulle haar bejammer dat haar 
pa 'n alkoholis is. 

Sy het ook gepraat van haar intense teleurstelling dat haar ouers nie by die 
Suid-Afrikaanse atletiekbyeenkoms, waaraan sy deelgeneem het, opgedaag 
het nie. Hulle sou haar kom haal en dan direk na die byeenkoms met 
vakansie gaan. Hulle het egter nie opgedaag nie. 

Die skuldervaring wat sy in Afdeling A beskryf, is dat sy dikwels laat is, te 
veel praat in 'n geselskap en ongeorganiseerd is. Sy hanteer hierdie 
skuldgevoelens met herstellende gedrag. 

Die navorser se hipotese is ge·fnternaliseerde skaamgevoelens. Die 
hipotese ontstaan aan die hand van die volgende inligting : 
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• Woedebuie. 
• Disfunksionele gesin van herkoms. 
• Verslawingsgedrag in gesin van herkoms. 
• Emosionele en seksuele mishandeling. 
• Gevoelens van minderwaardigheid en ontoereikendheid. 
• Depressie. 
• Ontvlugting en aggressie as verdedigingsmeganisme. 
• Behoefte om weg te kruip. 
• Selfvervreemding deur die aanneem van vals identiteite, soos 

"hanswors" en "perfeksionis". 
• Selfgeorienteerdheid, sy is nie in staat om haar gedrag van haar self te 

skei nie. 
• Besorgdheid oor ander se opinies. 
• Negatiewe selfbeeld. 

Resultate van die vraelys bevestig die bogenoemde hipoteses. Corlia 
behaal 81,4% vir die totale vraelys wat 'n sterk aanduiding van 
skaamgeneigdheid is. Die intensiteit van haar skaamemosies is 92%. (Haar 
skuldgeneigdheid is 45,7%). 

Tabel 5 Terapeutiese ver/oop by klient twee 

FASES VAN TERAPEUTIESE VERLOOP 

FASE EEN : Skep 'n veilige terapeutiese ruimte 

Corlia het, anders as wat die literatuurondersoek aandui, nie weerstand 
gebied om oor haar skaamervaringe te gesels nie. Sy het dadelik en 
breedvoerig begin gesels oor haar betekenisvolle skaamervaringe. Haar 
skaamgevoelens is gerespekteer en aanvaar. Sy het by haar skaam
ervaringe gebly en kon uiting gee aan haar emosies. 

Die navorser het as rolmodel opgetree deur van haar eie minder belangrike 
skaamervaringe te deel. Corlia het geleer dat skaamte 'n normale menslike 
emosie is en dat dit nie noodwendig haar lewe hoef te beheer nie. Die 
beheer wat haar skaamervaringe op haar lewe het, is deur haar 
selfontbloting verminder. Sy het duidelik verlig gevoel om daaroor te kan 
gesels. 
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FASE TWEE : ldentifisering van skaamgevoelens 

Daar is aan Corlia aan die hand van Figure 7 en 9 verduidelik dat sy 
ge·lnternaliseerde skaamgevoelens beleef. Dit was vir haar 'n verligting dat 
sy haar emosies kon kategoriseer as "skaamte". Sy het ook verlig gevoel 
om te weet dat haar woedebuie, minderwaardigheidsgevoelens en 
depressie "vrugte" van die "wortel" skaamte is. 

Daar is gedifferensieer tussen 
skaamgevoelens van die verlede. 
gebruik. 

haar huidige skaamgevoelens en 
Voorbeelde van haar vertelling is 

Corlia se huidige skaamgevoelens is die volgende : 
• lrrasionele minderwaardigheidsgevoelens rondom haar skoonma, haar 

man en vriende. 
• Rasionele skuldgevoelens rondom haar gedrag, soos om "simpel goed" 

te se, laat te kom, woedebuie, ensovoorts. 

Corlia se skaamgevoelens wat in die verlede ontstaan het, is die volgende : 
• Haar pa se alkoholisme, sy onaanvaarbare gedrag soos om goed in die 

huis rond te gooi, haar te betas, haar in die verleentheid te stel, 
ensovoorts. 

• Haar ouers se onbetrokkenheid en onbevoegdheid om haar emosionele 
behoeftes te vervul. 

FASE ORIE: Verbind huidige skaamte met gesin van herkoms 

Tyd is bestee om Corlia te help om die oorsprong van haar 
skaamgevoelens te bepaal. Daar is gesels oor haar kindertyd ervaringe wat 
tot meer insig oor haar skaamidentiteit gelei het. 

Tegnieke wat tydens hierdie fase gebruik is, is die volgende: 

• Deur die gebruik van Figuur 7 (Proses van skaam internalisering) het 
Corlia tot insig gekom van die wyse waarop sy 'n skaamidenteit 
ontwikkel het. 

• Die opstel van 'n skaamprofiel (3.2.7.1.b). Corlia het haar 
problematiese verhoudings ge·ldentifiseer en 'n lys opgestel van al die 
situasies binne die verhoudings waar haar persoonlike behoeftes nie 
vervul is nie en haar emosies misken is. Sy is gevra om die spesifieke 
problematiese interpersoonlike situasies te visualiseer en om te se hoe 
sy dit beleef het. Emosies en behoeftes wat deur skaamte gebind 
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is, is ge·ldentifiseer. Die bindende effek van haar skaamte is aan haar 
verduidelik. Haar behoefte om byvoorbeeld "gehoor" te word is in haar 
gesin van herkoms misken en deur skaamte gebind. Sy is tot die besef 
gebring dat haar huidige optrede, byvoorbeeld om onvanpaste grappies 
te maak, 'n direkte uitkoms is van die miskende behoefte. Haar 
behoeftes en emosies wat deur skaamte gebind is , is geldig verklaar. 

• "Antidote" behandeling (3.2.7.1, a) het gehelp om arga·1·ese gevolg
trekkings van haar verlede te identifiseer. Sy is gevra om 'n lys te 
maak van al die gevolgtrekkings wat sy as kind gemaak het. Sy het 
byvoorbeeld besef dat haar ma se "leuse", naamlik "elke huis het sy 
kruis" by haar die idee gevestig het dat sy haar man se kritiese 
gedrag moet aanvaar, sander om haarself te handhaaf. Sy het ook 
besef dat sy as gevolg van die emosionele verwaarlosing deur haar 
ouers, tot die gevolgtrekking gekom het dat sy "niks werd" is nie en 
dat sy daarom nie komplimente kan aanvaar nie. 

FASE VIER: Herbelewing van die pyn van skaamte 

Met die bespreking van Corlia se kindertyd ervaringe het sy diep, pynlike 
emosies beleef. Emosies soos woede, teleurstelling, verlatenheid, 
ensovoorts is deur "reparenting imagery" (lllustrasie 1) weer beleef. Sy het 
die geleentheid gekry om haar emosioneel verwaarloosde, hartseer "child" 
te versorg en te vertroos. Sy is aangemoedig om na terapie die tegniek self 
toe te pas totdat sy voel haar "child" se emosionele behoeftes is vervul. 
Corlia is aangemoedig om deur "imagery" (lllustrasie S) haar woede teenoor 
haar ouers te demonstreer. Sy het haar woede teenoor haar pa uitgewoed 
deur horn te verklein na 'n muis en in die toilet af te spoel. Sy het steeds 
nie kans gesien om haar woede ten opsigte van haar ma se passiwiteit te 
toon nie. (Haar ma dien as rolmodel vir haar eie gedrag, met ander woorde 
'n verdedigingsmeganisme wat sy nog steeds benodig). 
Deur die lee-stoel tegniek het sy egter haar teleurstelling ten opsigte van 
haar ma se passiwiteit uitgespreek. Op hierdie stadium van terapie het 
Corlia haar "hanswors" gedrag gestaak. Met die bogenoemde lee-stoel 
tegniek het sy vrylik gehuil en die pyn van haar ma se passiwiteit intens 
herbeleef. 

FASE VYF : ldentifisering van die klient se "losses" 

Corlia is aangemoedig om 'n lys te maak van al die "losses" wat as gevolg 
van haar kindertyd ervaringe ontstaan het. 
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Sy het die volgende geskryf: 

• "Ek voel dat ek nie 'competent' is nie". 
• "Ek was as kind maar net gelos om self groot te word". 
• "Ek probeer altyd my minderwaardigheid wegsteek deur snaaks te 

wees". 
• "Ek voel ek verdien niks nie". 
• "Ek word maklik kwaad". 
• "Ek verskoon en verduidelik die heeltyd". 
• "Ek kan nie standpunt inneem nie." 

Figuur 8 (Fases van onteiening en afsplitsing) is gebruik om Corlia tot die 
besef te bring van die mate van selfvervreemding wat plaasgevind het. 
Aan die hand van Figuur 9 (Verdedigingsmeganismes van ge"i"nternaliseerde 
skaamte) kon Corlia haar vals selwe, wat 'n manifestasie van 
selfvervreemding is, identifiseer. 

FASES SES : Disinternalisering van ge'identifiseerde beelde 

Corlia is aangemoedig om die onteiende dele van haar self weer in bes it te 
neem. Die lys van "losses" wat sy geskryf het, is geneem as vertrekpunt. 
Die doel van hierdie fase van terapie is om irrasionele, uitgediende 
boodskappe te vervang met nuwe, rasionele boodskappe. 

• Die terapeutiese doelwit is eerstens verwerklik deur psigodrama. Corlia 
is gevra om boodskappe van haar kindertyd aan die navorser te 
dramatiseer. Die navorser het as rolmodel opgetree deur 'n realistiese 
gevolgtrekking te maak. Sy het byvoorbeeld 'n geleentheid 
gedramatiseer waar haar pa dronk was en haar ma passief opgetree het. 
Haar gevolgtrekking was dat haar ma nie vir haar omgee nie. Die 
navorser het 'n gevolgtrekking uitgebeeld dat dit die pa se probleem is 
dat hy dronk is. Die ma se passiwiteit is uitgebeeld as 'n gebrek aan 
selfhandhawende gedrag. 

• Tweedens is die ABC van rasionele-emotiewe terapie aan Corlia 
verduidelik (Ellis, 1973). Sy was baie in haar skik met die nuwe kennis 
wat sy verkry het en het onderneem om dit van nou af in elke 
skaamsituasie toe te pas. Sy is met ander woorde in staat gestel om 
realistiese, logiese gevolgtrekkings te maak en haar eie kognisie te 
betwis. 
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FASES SEWE : Verskuiwing van skaamte na trots 

Die eerste doel van hierdie fase van terapie is om Corlia te leer om haarself 
van binne te bevestig. Sy moet leer om 'n beeld van haarself te he, om 
haarself te waardeer, haarself te respekteer en om trots te wees op 
haarself. 

Die eerste doelwit, naamlik om Corlia te leer om 'n beeld van haarself te 
verkry, is verwerklik deur haar vals identiteite te elimineer en haar ware 
self te ontdek. Om hierdie doelwit te realiseer, is die volgende tegnieke 
toegepas: 

• Spieelwerk (3.2.7.2.a). Sy het dit aanvanklik uiters moeilik ervaar om 
vir haarself 'n kompliment in die spieel te gee, maar met aanmoediging 
kon sy dit later realiseer. 

• Oefening van identifisering en definiering van waardes (Tabel 1) is 
toegepas. Corlia se onsekerheid ten opsigte van hoe sy behoort op te 
tree, is met die oefening geelimineer. Sy het vir haarself waardes 
geselekteer waarmee sy kon identifiseer. Sy is aangemoedig om in 
ooreenstemming met haar waardesisteem te leef. Haar onsekerheid het 
onmiddellik verminder. Sy het ook met die volgende sessie vertel dat 
sy haar nie gesteur het aan kritiese opmerkings van haar man, indien sy 
ooreenstemmend met haar waardesisteem opgetree het nie. 

• Corlia het 'n persoonlikheidsevaluering (16-PF) gedoen. Die doel is om 
haar tot insig te bring oor haar persoonlikheid en daardeur 'n 
gevestigde beeld van haarself te verkry. Die bewustheid dat sy 'n 
ekstrovert is, het vir haar baie beteken. Sy het gemeld dat sy nie meer 
skaam hoef te voel as sy baie praat nie. Sy het ook tot die besef gekom 
dat haar persoonlikheid verskil van die van haar man en dat sy nie 
noodwendig al sy kritiek hoef te aanvaar nie. Ander beduidende 
persoonseienskappe wat aan die lig gekom het, was haar 
warmhartigheid en sorgvryheid. 

Die tweede doelwit is die aanleer van selfhandhawende gedrag. 

• Die navorser het haar skoonma as vertrekpunt geneem en haar geleer 
om nie haar skoonma se onredelike kritiek langer te aanvaar nie. In die 
veilige terapeutiese ruimte is sy aan die hand van rolomruiling geleer 
om die volgende aan haar skoonma te se: "Ma, ek is tevrede met myself 
en gaan nie meer /anger die kritiek verduur nie". Met die volgende 
geleentheid wat sy deur haar skoonma verkleineer is, kon sy haarself 
suksesvol handhaaf. Corlia was in haar skik met die mylpaal wat sy 
bereik het en die vestiging van selftrots het begin. Sy is aangemoedig 
om haar op dieselfde wyse te handhaaf ten opsigte van haar man. 

132 



Die derde doelwit is om Corlia bewus te maak van haar bondgenote en 
haar te leer om van hulle gebruik te maak. Sy het tot dusver minder
waardig gevoel en kon nie haar vriende, waarvan sy baie het, geniet nie. Sy 
het altyd gevoel dat hulle haar minderwaardigheid raaksien. 

• Corlia is gevra om 'n lys te maak van elkeen se bydrae in haar lewe. Die 
doel van die lys is om haar tot insig te bring dat sy hulle nodig het en 
vir hulle omgee. 

• Corlia is ook gevra om haar twee beste vriendinne te vra om vyf 
positiewe kenmerke van haar neer te skryf. Aangesien sy reeds 
gevorder het in die proses van selfhandhawing, het dit nie baie 
motivering van die terapeut gekos om haar te oorreed om die taak te 
doen nie. Sy was verras om te sien dat hulle baie vinnig vyf positiewe 
kenmerke kon neerskryf. Sy het ook gese dat hulle dan seker nie regtig 
dink dat sy minderwaardig is nie. 

• Corlia is verder ook aangemoedig om elke dag 'n "trotslys" (sien 
3.2.7.1, f) te maak van vyf items waar sy trots gevoel het. Dit kan 
werklike prestasies wees, 'n situasie wat sy goed gehanteer het, 'n 
kompliment wat sy aanvaar het, ensovoorts. Die invul van die "trotslys" 
was 'n kritieke punt van terapie, aangesien Corlia stelselmatig haarself 
meer aanvaar en ontbloot het. Sy het tot die besef gekom dat dit nie 
"gevaarlik" is om haar ware self uit te beeld en uit te leef nie en dus met 
die proses van eliminering van vals identiteite begin. 

Resultate van die herevaluasie het getoon dat Corlia nie meer 'n skaam 
ge·internaliseerde identiteit het nie. Die intensiteit van haar skaam emosies 
het verminder na 63, 1 %. Met herevaluasie het sy nog anti-depressante 
gebruik, maar het gemeld dat sy nie meer terneergedruk voel nie. Sy kry 
ook nie meer woedebuie nie, se nie meer "simpel goed" nie en noem dat 
haar kinders vir haar gese het dat sy "'n lekker ma is". Sy voel dat sy haar 
skoonma nou goed kan hanteer en beleef nie meer probleme met haar nie. 

4.11.3 Klient drie 

Die navorser beskryf hierdie geval om sodoende 'n geval in te sluit waar 
skuld en skaamte terselfdertyd by 'n klient teenwoordig is. 

Ansie (skuilnaam) is 'n vyf-en-dertig jarige getroude huisvrou met drie 
kinders. Haar aanmeldingsprobleem is dat sy nie 'n "goeie vrou" vir haar 
man kan wees nie. Sy voel sy stel horn gedurig teleur en dat sy horn nie in 
sy hoedanighede, byvoorbeeld as voorsitter van verskeie plaaslike 
bestuursrade kan bystaan nie. Sy stel dit so: "Ek voe/ ek vu/ hom nie aan 
nie en is vir hom 'n verleentheid. Mense kom dit agter en dit word erger. 
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Ek kan nie intellektue/e gesprekke voer nie. Ek ken byvoorbeeld nie die 
huidige petrolpryse nie of iets van be/asting nie". Wanneer ander mense in 
'n geselskap begin praat, voel sy, "hier begin die grootmense praat'' en 
onttrek haarself. By die laerskool se erkenningsaand het sy gevoel dat "ek 
eerder moet buite staan". Verder het sy skuldig gevoel om 'n eregas by die 
geleentheid te wees. 

Sy vertel verder dat sy skaam voel om in hulle Mercedes Benz te ry. Sy glo 
dat mense gaan dink dat sy ryk is en glo dat sy nie in s6 'n motor pas nie. 
Sy se: "Dit is vir my 'n verleentheid om in 'n Mercedes te ry". 

Ansie voel skuldig dat dit finansieel goed met haar gaan, terwyl haar ma
hulle "swaarkry" en by haar sussie moet woon. Sy stel dit so: "Ek voe/ 
sku/dig dat ek hulle. nie eers help nie en ek het 'n p/aas en 'n dorpshuis. Ek 
voe/ skuldig dat hul/e swaarkry en ek nie". 

Sy beleef verder ook skuldgevoelens wanneer sy verby arm mense in die 
straat ry. Sy se: "Boemelaars le in die bosse en ons het ekstra plek, maar ek 
help nie. Ek sien oral die arm mense raak en ons is Christene wat nie help 
nie. Ek is te bang om uit my 'comfort zone' te kom en van myself te gee. 
Ek /os hulle net daar. Ek wens ek het die persoonlikheid gehad om my 
moue op te rol en byvoorbeeld 'n sopkombuis te begin. Ek sal beter voe/ om 
mense te help". 

Sy meld verder ook: "Ek voe/ bang en sku/dig wanneer dit met my goed in 
die /ewe of my verhoudings gaan. Ek kan dit nie geniet terwyl dit goed 
gaan nie. Ek voe/ skuldig daaroor. Wanneer ek iemand ontmoet wat van 
my hou, wag ek net totdat hul/e my regtig ken, want dan sal hul/e nie meer 
met my wil vriende wees nie ". 

Ansie se belewinge ten opsigte van haarself is die volgende : 

• Alhoewel sy 'n pragtige voorkoms en liggaamsbou het, haat sy dit as 
iemand haar daaroor komplimenteer. Sy beleef haarself as vet en lelik. 
Vakansies by die see is vir haar 'n foltering, want dan glo sy dat sy lang 
rokke moet dra om haar vet te verbloem. 

• Sy glo dat sy geen talente het nie. 
• Aangesien sy haarself as 'n oorlas vir almal beleef, het sy al selfmoord 

oorweeg. 
• Sy voel sy verdien nie enige komplimente, geluk en besittings nie. 
• Sy aanvaar en glo nie ander se positiewe belewinge teenoor haar nie. 
• Sy is totaal ontevrede met haarself as persoon. 
• Sy voel sy is nie in staat om 'n verskil te maak aan ander se lewens nie. 

Ansie se gesin van herkoms word kortliks beskryf. 
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Ansie is die oudste van vier kinders. Sy beskryf haar ma as 'n baie 
bestendige vrou. (Hierdie afleiding van haar word egter bevraagteken). 
Haar ma het gedurig op haar en haar sussies geskreeu dat hulle "gemors" 
is. In die huis moes alles blink en perfek wees. Sy onthou nog die 
volgende woorde van haar ma wanneer iets in die huis rondle: "Teljou k/ere 
op, jou gemors!" Ansie onthou 'n geleentheid waar sy as klein dogtertjie 
die huis se matte met baie moeite gewas het. Haar ma het op haar 
geskreeu dat dit swak gedoen is en dat sy dit moet oor was. Ansie het 
herhaaldelik gese dat haar ma swaargekry het as gevolg van haar pa se 
onbestendigheid en rondtrekkery. Sy se: "My ma het swaarkry op haar 
gesig - sy't met 'n sukkelaar getrou. Sy het hom bly ondersteun en gese dat 
dit haar taak is om hom by te staan. Sy val maar net rond agter hom aan. 
Sy dra maar haar swaarkry saam waar sy gaan". 

Ansie was as kind geokkupeerd met gedagtes dat haar ma haar onwaardig 
of onbevoeg sou vind. Sy het alles in haar vermoe gedoen om waardig in 
haar ma se oe te wees. Haar ma het dit egter nie raakgesien nie en het 
haar nooit vir positiewe gedrag of prestasies gekomplimenteer nie. Die feit 
dat sy huidiglik skuldig voel dat sy hulle nie finansieel ondersteun nie, is 'n 
aanduiding daarvan dat sy nog steeds geokkupeerd is met die gedagtes. 
(Hierdie obessiewe gedagtes het ook in haar verhouding met haar man 
voortgeduur. Sy voel konstant dat sy nie aan sy verwagtinge voldoen nie). 

Ansie noem dat sy in haar kindertyd geleer het dat kinders 'n oorlas is. 
Haar ma was volgens haar altyd vriendeliker met ander kinders. Sy het ook 
altyd met Ansie se kunstalent gespog by ander, maar het haar nooit 
daaroor gekomplimenteer nie. "Sy het my altyd laat voe/ dat my werk nie 
goed genoeg is nie. Sy het ons ook nooit vasgehou of gesoen nie ". (Ans ie 
het Beeldende Kuns gestudeer en word geken as 'n persoon met 
uitstekende kunstalent. Sy glo egter dat sy geen kunstalent het nie en het 
opgehou om enige kunswerke te skep). 

Ansie is deur haar ma "voorgetrek". Sy beskryf 'n situasie waar haar ma vir 
haar en elke sussie (twee susters) 'n pop gekoop het. Ansie het die 
mooiste pop gekry. (Hierdie voorval het ook skuld veroorsaak). Ansie glo 
dat haar ma 'n beter verhouding met haar gehad het omdat sy nooit haar 
ma teengegaan het nie. Haar sussies het in opstand teen haar ma se 
geskreeu en irrasionele gedrag gekom. Ansie noem dat sy eerder die 
"pleaser" was, aangesien sy nie konflik kan hanteer nie. 

Ansie se ma het dit gehaat as kinders aanmekaar hang en daarom het sy 
nooit kerels huis toe geneem nie. lndien daar wel iemand by die huis 
opgedaag het, het haar ma vir haar en haar vriend verbied om aan mekaar 
te raak. In Ansie se matriekjaar het haar kerel een aand vir haar by die huis 
kom kuier. Hulle het op die bed gele en soen toe haar ma in die kamer 
kom. Ansie se: "My ma het gal afgegaan, sy het op ons geskreeu, ons sleg 
gese, my vriend verbied om my weer te sien en my vriend se ouers gebe/". 
Ansie het gevoel asof "daar iets in my opwel wat my gedruk het - het ek 
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dan iets gedoen wat s6 verbode is?" Na die insident het Ansie weer, soos 
sy dit stel, "prim en proper" geword. Sy het soos 'n skelm gevoel en wou 
daarna 'n non word. Sy het begin om haar hare styf teen haar kop vas te 
bind en soos sy dit stel, "koekerig" aan te trek. Volgens Ansie het haar 
man al vir haar gese dat daar iets met haar moes gebeur het, want sy stel 
nie in seksuele omgang belang nie. Haar kerel op universiteit het ook aan 
haar gese dat sy te eng is en haarself so 'n "bietjie moet laat gaan". 

Ansie beskerm haar ma deur te noem dat sy haar nie kwalik neem nie, want 
sy was net onkundig, jonk, gespanne en het swaargekry. 

Ansie het geen verhouding met haar pa nie. Volgens haar het haar ouers 
baie baklei. Haar pa het gedrink en gereeld laat huis toe gekom. Ansie 
bekryf horn as 'n seuntjie wat nie verantwoordelik kon optree nie. Sy noem 
ook dat sy gevoel het dat dit haar skuld was dat haar pa gedrink het. 

Ansie se verhouding met haar man, John (skuilnaam), word kortliks 
beskryf. 

Ansie voel trots op John en het respek vir sy openbare optredes. Op hul 
troudag het sy gevoel dat hy jaloers is op haar en op hul wittebrood het hy 
haar ge"lgnoreer. Sy het geglo dat hy nie werklik met haar wou trou nie. 

Na hul wittebrood het hulle nader aan mekaar beweeg en het sy saam met 
horn verskeie kursusse bygewoon. Na die geboorte van hul eerste kind, 
het hy haar egter weer begin verwerp wat tot vandag voortduur. 

Hy is baie gesteld op haar voorkoms en maak gedurig neerhalende 
opmerkings daaroor. Gedurende terapie is sy aangemoedig om 'n 
instansie te help om voedsel te voorsien aan hulpbehoewende mense. John 
was woedend oor hierdie besluit en het vir haar gese dat sy nie eers haar 
eie lewe kan hanteer nie en nou wil sy ander help. Hy beskuldig haar 
daarvan dat sy 'n betekenislose bestaan voer en van die een teepartytjie na 
die ander gaan. Ansie noem dat indien hy betrokke is by haar besluite, 
vind hy nie fout met haar gedrag nie. 

John hanteer die begroting van die gesin en Ansie moet van elke sent wat 
uitgegee word verantwoording doen. Sy glo dat dit reg so is, want "ek sa/ 
dit in elk geval nie kan hanteer nie ". 

Ansie het deurentyd skuldig gevoel om met die navorser oor haar gesin van 
herkoms asook oor haar man te gesels. 

Die navorser se hipotese is eksistensiele skuld. Die hipotese ontstaan 
vanwee die volgende inligting : 
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• Ansie beleef konstante gevoelens dat sy nie positiewe lewenservaringe, 
besittings en prestasies verdien nie. 

• Sy voel dat sy dit nie verdien om te leef nie. 
• Sy aanvaar nie ander se positiewe interpretasies ten opsigte van haarself 

nie. 
• Sy was en is nog steeds onderworpe aan 'n omgewing wat slaafse 

toegewydheid vereis sonder dat sy haar outonome self kan ontwikkel. 
• Sy vrees verwerping indien sy nie konstant aan die wense van haar man 

voldoen nie. Dieselfde het in haar verhouding met haar ma gebeur. 
• Sy toon 'n totale gebrek aan outonomie. Sy voel skuldig om outonome 

stappe te neem, soos om byvoorbeeld hulpbehoewende mense te help, 
om nie met John saam te stem nie, om haar ouers finansieel te 
ondersteun, ensovoorts. 

• Sy glo dat sy totaal toegewyd moet wees om sodoende nie verwerp te 
word nie. 

• Sy beleef 'n diepgewortelde gevoel van skuld omdat sy nie haarself 
emosioneel kon skei van haar ouers en huidiglik van haar man om 'n 
outonome self te ontwikkel nie. 

• Sy misluk om 'n outonome self te ontwikkel as gevolg van haar vrees vir 
verwerping en skuld is die uitkoms van haar toegewydheid. 

Ansie het die skuld- en skaamte-inventaris voltooi. Sy behaal 18,9% vir die 
totale vraelys wat 'n aanduiding van skuldgeneigdheid is. Die intensiteit 
van haar skuldgevoelens is 88,4%, terwyl die intensiteit van haar 
skaamemosies 68,2% is. Items 10, 1 9 en 24 dui op patologiese skuld
belewinge. 

In Afdeling A van die skuld- en skaamte-vraelys noem sy die volgende as 
skaamervaringe : 

• "As ek vir ander gunste moet vra". 
• "Ek is skaam vir gesagsfigure" 
• "As die aandag op my gevestig word". 
• "As mense my uitvra oor myself of my familie". 
• "Ek is skaam omdat ek nie 'n goeie gasvrou is nie". 
• "Ek is skaam omdat ek nie aan intellektuele gesprekke kan deelneem 

nie". 

Sy noem die volgende redes vir haar skuldgevoelens: Sy voel skuldig 
omdat sy nie haar familie finansieel ondersteun nie, nie meer skilder nie, 
nie by die gemeenskap betrokke is nie, nie 'n goeie organiseerder is nie, 
geld bestee, om geld te vra by haar man en onbevoeg is om enige werk te 
doen. 
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'n Terapieprogram is opgestel met die doel om Ansie tot insig te bring van 
haar irrasionele skuldgevoelens, die oorsprong daarvan, om 'n outonome 
identiteit te ontwikkel, haar ego te versterk, selfbeeld te verbeter en om 
haar irrasionele skuldgevoelens op te hef. 

Die verloop van die terapie word vervolgens aan die hand van 'n tabel 
bespreek. 

Tabel6 Terapeutiese verloop by klient drie 

FASES VAN TERAPEUTIESE VERLOOP 

FASE EEN : ldentifisering van skuldgevoelens 

Ansie is tot insig gebring van die volgende skuldgevoelens wat sy beleef: 

• Oat sy nie swaarkry nie, met ander woorde wanneer dit met haar goed 
gaan. 

• Wanneer sy outonoom optree, deur byvoorbeeld nie met haar man saam 
te stem nie. 

• Oat sy nie meer skilder nie. 
• Nie by die gemeenskap betrokke is en hulpbehoewende mense help nie. 
• Oat sy nie die persoonlikheid het om 'n bydrae tot die gemeenskap te 

lewer nie. 
• Nie werk nie (met ander woorde nie outoneem optree nie). 
• Om geld by haar man te vra en om geld te bestee. 
• Oat sy nie bevoeg is om haar man byte staan nie. 
• Nie intellektuele gesprekke kan voer nie. 
• Oat haar ma haar as kind voorgetrek het. 

FASE lWEE : Skeiding tussen rasionele en irrasionele skuldgevoelens 

Ansie beleef beide rasionele- en irrasionele skuldgevoelens. 

• Haar rasionele skuldgevoelens sentreer random die feit dat sy dit nie 
kan regkry om 'n outonome bestaan te voer nie. Die feit dat sy nie meer 
skilder nie, nie werk nie, nie by die gemeenskap betrokke kan raak nie, 
nie van haar man kan verskil nie en nie sinvol aan gesprekvoering kan 
deelneem nie, is skuldgevoelens wat gepaardgaan met die 
onderliggende skuldgevoel ten opsigte van outonome optrede. 
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• Haar irrasionele skuld ontstaan vanuit haar vrees vir verwerping. Sy 
verkies om eerder te "please" as om op haar eie standpunt te staan om 
sodoende te verseker dat sy nie verwerp sal word nie. Skuldgevoelens 
wat gepaardgaan met hierdie vrees vir verwerping is die volgende: dat 
haar ouers swaarkry en sy nie (vrees dat hulle haar sal verwerp), nie 
bevoeg is om haar· man by te staan nie (vrees dat hy haar sal verwerp) 
en deur haar ma voorgetrek is (vrees dat haar susters en pa haar sal 
verwerp). Haar vrees dat sy nie aan haar ouers en man se verwagtinge 
voldoen nie dui op 'n irrasionele komponent in haar gedagtes, naamlik 
dat sy nie die reg het om outonoom op te tree nie. 

FASE ORIE: Behandeling van rasionele skuld 

• Ansie is tot insig gebring van die "fusion" wat ontstaan het, eerstens 
tussen haar en haar ma en tweedens tussen haar en haar man. Haar 
vrees vir verwerping deur haar ma het daartoe gelei dat sy eerder 'n 
"pleaser" geword het en daardeur kon sy nie 'n outonome identiteit 
ontwikkel nie. Dieselfde patroon is in haar huwelik voortgesit. Die 
"fusion" wat plaasgevind het met haar ma en man, is aan die hand van 
Figuur 12 aan haar verduidelik. 

• Haar ma en John is ook herdefinieer as die persone wat haar die reg 
ontneem om 'n outonome bestaan te voer. 

• Ansie se skuldgevoelens word geassosieer met haar vrees vir straf 
(verwerping). Sy is tot insig gebring dat haar morele ontwikkeling 
gebaseer is op vrees eerder as positiewe waardes. Aan die hand van 
Tabel 12 (Kohlberg se fases van morele ontwikkeling) is aan haar 
verduidelik dat sy moreel slegs ontwikkel het tot eerstens die 
prekonvensionele vlak, aangesien sy "please" om straf te vermy. 
Tweedens tot die konvensionele vlak, omdat sy "please" om sodoende 
deur haar ouers en man aanvaar te word. Sy is aangemoedig om oor te 
gaan na die postkonvensionele vlak deur vir haarself waardes, 
waarmee sy gemaklik voel, op te stel. 

• Ansie se rasionele skuld het dus ontstaan vanwee die feit dat sy 
onbewustelik nie in ooreenstemming met haar ge·lnternaliseerde 
waardesisteem, naamlik om outonoom te leef, optree nie. Om 'n 
outonome identiteit by Ansie te onwikkel, is sy gelei om 'n 
gedefinieerde, onafhanklike waardesisteem te ontwikkel (sien Tabel 1 ). 

• Sy is aangemoedig om in ooreenstemming met haar waardesisteem 
selfhandhawend op te tree (3.3.5.4). John se kritiese ingesteldheid ten 
opsigte van haar kleredrag is as vertrekpunt geneem. Deur middel van 
psigodrama en lee-stoel tegnieke het sy in die veilige terapeutiese 
ruimte geleer om haarself te handhaaf deur vir horn te se: "Ek is tevrede 
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met my kleredrag en gaan my nie meer aan jou kritiek steur nie ". 
Ansie was aanvanklik so angstig en onseker om selfhandhawend op te 
tree, dat die navorser begin twyfel het aan haar terapeutiese benadering 
asook of Ansie ooit in staat sal wees om terapeuties te vorder. Met baie 
geduld het Ansie egter daarin geslaag om die bogenoemde woorde aan 
John te se. Haar selfhandhawing ten opsigte van John was die eerste en 
belangrikste terapeutiese deurbraak. Sy het gemeld dat John vir haar 
meer respek het en haar nie meer kritiseer oor haar kleredrag nie. 
Ansie se ego is merkbaar versterk deur haar selfhandhawende gedrag. 

• Ansie is aangemoedig om die maandelikse begroting van die gesin te 
hanteer. Die taak kon sy suksesvol hanteer wat tot meer selfbeves
tiging en selfvertroue gelei het. 

FASE VIER: Behandeling van irrasionele skuldgevoelens 

• Die navorser het Ansie bewus gemaak van haar verdedigings
meganismes, naamlik rasionalisasie (sy het gewoonlik redes waarom sy 
dink sy "sleg" is, waarom haar ma of man haar emosioneel mishandel, 
ensovoorts), selfloosheid (gebrek aan outonome gedrag), obessief
kompulsiewe gedrag en denke (haar bulimie, anorexia, geokkupeerde 
gedagtes oor haar ma se swaarkry en dat ander haar as onbevoeg sou 
evalueer, ensovoorts) en selfstraf (nie aanvaarding van geluk, prestasie 
of erkenning). 

• Daar is aan die hand van Figuur 9 (Verdedigingsmeganismes van 
ge·lnternaliseerde skaamte) aan Ansie verduidelik dat sy ge·lnterna
liseerde skaamgevoelens beleef wat tot 'n verskeidenheid skuld
gevoelens aanleiding gee. Haar ma se boodskappe naamlik dat sy 
"gemors" en "sleg" is, is deur haar ge·lnternaliseer wat aanleiding gegee 
het tot 'n skaamge·lnternaliseerde self. Die boodskappe het 'n hele 
aantal skuldgevoelens tot gevolg gehad, naamlik dat sy nie bevoeg voel 
om John byte staan nie, onbevoeg voel om te werk, glo dat sy nie kan 
skilder nie, glo dat sy nie intellektuele gesprekke kan voer nie, 
ensovoorts. 

• Tyd is bestee om Ansie te help om die oorsprong van haar irrasionele 
skuldgevoelens, naamlik 'n skaam-ge"i"nternaliseerde identiteit, te 
ondersoek. Daar is gesels oor haar kindertyd ervaringe asook haar 
huwelik wat tot meer insig oor haar skaamidentiteit gelei het. 

• Om Ansie te help om die trauma en oorsprong van haar "skelm" 
skuldgevoelens te verwerk, is gebruik gemaak van "imagery" (kyk 
lllustrasie 1 ,3 en 4). Ansie het die situasie waar haar ma vir haar en 
haar kerel "gevang" het, verwerk. Die tegniek was 'n uitstekende 
hulpmiddel om Ansie tot insig van haar ma se destruktiewe invloed te 
bring. Sy het met die volgende terapiesessie nie so konserwatief soos 
altyd aangetrek nie en was merkbaar verlig. 
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Tegnieke wat gebruik is om 'n outonome identiteit by Ansie te ontwikkel, is 
die volgende : 

• Deur die gebruik van Figuur 7 (Proses van skaam internalisering) het 
Ansie tot insig gekom van die wyse waarop sy 'n skaamidentiteit 
ontwikkel het. 

• "Antidote" behandeling (3.2.7.1, a) het gehelp om arga·iese gevolgtrek
kings van haar verlede te identifiseer. Sy is gevra om 'n lys te maak van 
al die gevolgtrekkings wat sy as kind gemaak het. Die gevolgtrekkings 
waartoe sy gekom het is byvoorbeeld dat sy eerder moet "please" as om 
weerstand te bied; dat sy "gemors" is; dat haar kunstalent nie die 
moeite werd is om te ontwikkel nie; dat sy "onbevoeg" is; dat sy moet 
swaarkry om aanvaar te word; dat sy 'n betekenislose bestaan voer; dat 
sy vet en lelik is (haar ma het haar nooit vertel dat sy mooi is nie en 
haar man fewer gereeld negatiewe kritiek oor haar kleredrag en 
voorkoms); dat sy nie aan ander se verwagtinge voldoen nie; dat 
seksuele verhoudings verkeerd is; dat sy nougeset en konserwatief 
moet leef, ensovoorts. 

• Spieelwerk is gedoen sodat Ansie haarself realisties kan beskou en 
daardeur haarself aanvaar. Sy het die opdrag gekry om haarself in die 
spieel te bevestig met boodskappe soos dat sy vandag "goed" lyk, dat sy 
'n mooi vel het, ensovoorts. Die navorser het stelselmatig te werk 
gegaan deur byvoorbeeld nie dadelik op haar voorkoms, wat sy as 
negatief beleef, te fokus nie. Ansie het die uitvoering van hierdie 
tegniek uiters moeilik gevind. Nadat die navorser self die opdrag 
uitgevoer het, het sy stadig en onseker dieselfde gedoen. 

• Aangesien Ansie spieelwerk moeilik gevind het, is sy gevra om met 'n 
trotslys (kyk 3.2.7.1, f) te begin. Sy moes elke dag 5 items neerskryf 
van gebeure, die hantering van 'n situasie, 'n prestasie, ensovoorts 
waarop sy trots voel. Die tegniek het Ansie se fokus verskuif na 
positiewe aspekte ten opsigte van haarself. Sy het weer bewus geword 
van haar positiewe bydrae in haar gesin en gemeenskap. 

• Om Ansie se kunstalent weer te stimuleer, is van kleiwerk gebruik 
gemaak tydens gesprekvoering. Sy het ook opdragte gekry om tuis met 
die klei uit te voer, soos om haar emosies van die dag uit te beeld. 
Hierdie tegniek was uiters geslaagd en Ansie het dit geniet om weer 
skeppend te werk. Sy het gese dat sy selfs begin het om ander 
kunswerke te doen. 

• Die navorser het voorts die irrasionele boodskappe wat Ansie 
ge·internaliseer het, bevraagteken. Die volgende vrae is byvoorbeeld 
aan haar gevra : "Clo jy dat jy nie vir John kan bystaan nie, of is dit hy 
wat dit graag wi/ glo?", "Moet jy regtig swaarkry om aanvaar te word?", 
"Kan jy sowaar nie 'n intelligente gesprek voer nie - al het jy 'n graad in 
Bee/de Kuns, al kykjy gereeld die nuus?", ensovoorts. 
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Resultate van die herevaluasie het getoon dat Ansie in staat was om met 
terapie 'n outonome identiteit te ontwikkel. Die intensiteit van haar skuld
belewinge het verminder na 60, 1 %. 

Soos terapie gevorder het en sy meer selfbevestigend begin optree het, het 
sy al hoe minder skuldgevoelens beleef. Ansie het weer begin skilder, sy 
het deel geword van 'n groep mense wat hulpbehoewende bejaardes help, 
sy het aktief begin deelneem aan 'n Bybelstudiegroep en aktuele leesstof 
begin lees. Ansie het haarself positief begin beleef onder andere as 'n 
persoon wat 'n bydrae kan maak, omgee, talente het en haar man kan 
bystaan. Haar huwelik het verbeter, sy het met meer selfvertroue opgetree 
en haar skaamidentiteit is verruil vir 'n belewing van trots. 

4.12 NA-TOETSING 

Die navorser het kliente na terapie herevalueer aan die hand van die 
vraelys. Die doel van die herevaluasie was om te bepaal of kliente hul 
skuld- of skaamemosies beter kon hanteer en of terapie geslaag het. 

Resultate van die herevaluasie het daarop gedui dat al drie kliente wat 
terapie gekry het, beter in staat is om hul skuld- of skaamgevoelens te 
hanteer. 

4.1 3 SAMEVATTING EN SLOT 

Die empiriese studie het daarop gedui dat die meetinstrument 'n geskikte 
verkenningsmiddel is vir opvoedkundige sielkundiges om skuld en skaamte 
by kliente te identifiseer, om die aard en intensiteit van die emosies te 
bepaal en om te bepaal of skuld en skaamte rasioneel of patologies van 
aard is. 

Terapeutiese hantering van skuld en skaamte soos bespreek in Hoofstuk 3, 
het suksesvol verloop in die empiriese studie. Verskeie terapeutiese 
tegnieke is met sukses ge·lnkorporeer in die terapieprogram. 
Opvolgonderhoude met proefpersone het daarop gedui dat terapeutiese 
intervensie suksesvol verloop het. 

Die navorser beoog om na aanleiding van Hoofstuk 4, riglyne vir die 
opvoedkundige sielkundige in die hantering van skuld en skaamte voor te 
stel. 
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HOOFSTUK 5 

RIGLYNE EN PSIGOTERAPEUTIESE MODEL 

5.1 INLEIDING 

Riglyne vir die hantering van skuld en skaamte word vervolgens aan die 
hand van die literatuurondersoek (Hoofstukke 2 en 3) en die bevindinge 
van die empiriese ondersoek (Hoofstuk 4) voorgestel. 

Hierdie hoofstuk staan op twee bene, naamlik diagnose en terapie. 

5.2 DIAGNOSE 

Om skuld en skaamte te diagnoseer, is dit vir die terapeut nodig om 
eerstens kennis te dra van die verskille tussen skuld en skaamte. Die 
verskillende soorte, ontwikkeling en gevolge van skuld en skaamte, dien as 
verdere riglyne vir die terapeut by diagnosering. 

5.2.1 Differensiele Diagnose 

Die differensiele diagnose van skuld en skaamte word vervolgens 
gefllustreer en bespreek. 

Figuur 5 

Ps igopatolog iese 
simptome 

Affektiewe 
korrelate 

Gedrags-, 
emosionele en 

fisiese response 

Faktore vir die differensie/e diagnose van 
sku/d en skaamte 

Subjektiewe 
interpretasie Gedisponeerdheid 
van situasie 

/ 
Differensiele • Selfkonsep 

Diagnose 

~ 
Veldafhanklike 

Georienteerdheid teenoor 
ten opsigte van die veldonafhanklike 

self persoonlike styl 
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5.2.1.1 Situasies wat tot skuld en skaamte aanleiding gee 

Daar is bykans nie 'n verskil in situasies wat skaamte of skuld veroorsaak 
nie. Die wyse waarop persone die situasie interpreteer, en nie die situasie 
nie, gee aanleiding tot die belewing van 6f skuld 6f skaamte. 

Belewing van skaamgevoelens het direk met die self te doen. By skuld is 
die self nie die sentrale objek van interpretasie nie, maar word daar eerder 
gefokus op die daad wat gedoen of versuim is. 

Die twee fokuspunte van skuld en skaamte word gerllustreer in die 
volgende aanhalings. Die skaamgeneigde persoon sal se: "Ek het die 
vreeslike ding gedoen". Die skuldgeneigde persoon sal se: "Ek het die 
vreeslike ding gedoen" (Tangney, 1995 : 1133). 

5.2.1.2 Skuld- of skaamte gedisponeerdheid 

Skaamte korreleer positief met woede ("shame-rage spiral"), verlies van 
beheer, vyandigheid, geneigdheid om te blameer, gebrekkige vermoe tot 
empatie en selfgeorienteerdheid. 

Skuld korreleer positief met morele en empatiese gedrag (Tangney, 1995 : 
1133). 

5.2.1.3 Skuld, skaamte en selfkonsep 

'n Verlies van selfbeeld is kenmerkend van skaamte (Tangney e.a., 1996 
(b) : 798). 'n Groter selfbeeld diskrepansie hou verband met 'n groter 
gedispo-neerdheid tot skuld. Skuld korreleer ook sterk met 'n hoer ideale 
selfkonsep en die begeerte om die selfbeeld te verbeter of te herstel 
(Baumeister, e.a., 1994 : 255). 

Selfbeeld en skuldgeneigdheid word vervolgens gerllustreer. 
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Figuur 6 Selfbeeld en Skuldgeneigdheid 

Skuldgeneigdheid 

Ware Selfbeeld 

5.2.1.4 Veldafhanklike teenoor veldonafhanklike persoonlike styl 

Die veldafhanklike persoon, met sy minder gedifferensieerde self, is meer 
geneig tot die minder gedifferensieerde ervaring van skaamte. Dit is vir die 
veldafhanklike persoon moeilik om sy self van sy gedrag te skei. 

Die veldonafhanklike persoon, met sy meer duidelik gedifferensieerde self, 
is meer geneig om skuld te ervaar - wat die differensiasie tussen self en 
gedrag behels (Tangney, e.a., 1992 (a) : 674). 

5.2.1.5 Verskille in georienteerdheid ten opsigte van die self by 
skuld en skaamte 

Skaamgeneigde persone is geneig om meer egosentries te wees, terwyl 
persone wat skuldgevoelens ervaar meer ander-georienteerd is. Skaamte 
impliseer 'n fokus op die self, terwyl skuld 'n fokus op spesifieke gedrag 
impliseer. 'n Persoon wat skaamgevoelens ervaar, fokus op 
negatiewe selfevaluasie en sal dus vanselfsprekend meer besorgd wees 
oor ander se evaluasie van horn. In teenstelling is 'n persoon met 
skuldgevoelens nie egosentries nie - hy fokus op negatiewe gedrag 
verwyderd van die self, en sal daarom meer geneig wees om besorgd te 
wees oor die effek van sy gedrag op ander (Tangney, 1995 : 11 36). 
Skuldgeneigdheid hou dus verband met die vermoe om te onderskei tussen 
eie perspektief en die perspektief van ander (Andrew, e.a., 1983 : 298). 

Verskille in georienteerdheid ten opsigte van die self by skuld en skaamte 
word vervolgens gefllustreer. 
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Tabel 7 'n Vergelyking tussen skaamte en skuld ten opsigte van se/f
en ander-georiiinteerdheid (Gilbert, e.a., 1994 : 26) 

SKAAMBELEWINGE 

SELF (Ontoereikend en onbevoeg) ANDER (Toereikend en bevoeg) 

Objek van spot, vernedering, veragting Die bron van spot, vernedering en 
veraqtinq 

Hulpeloos, passief, magteloos, krag- Lagtend, verwerpend, aktief 
teloos 

Minderwaardig, kleiner, swakker Superieur, groter, sterker 

Outomatiese fisiologiese simptome, Volwassene ("Adult") in beheer 
woe de, blosing, trane, vermyding van 
oogkontak, "Lost Child" 

Ontoereikende funksionering, gedagtes Toereikende funksionering en belewing 
raak "blank", begeerte om weg te kruip van tevredenheid 
of om bedek of verbloem te wees 

Fokus op die self Ander in fokus 

SKULDBELEWINGE 

SELF (Toereikend en bevoeg) ANDER (Ontoereikend en onbevoeg) 

Die oorsaak van pyn of mislukking In pyn, onvervulde behoeftes 

Ongeskonde en bevoeg Onbevoeg en gebrekkig 

Fokus op self, gedrag en gevoel Fokus op besering wat opgedoen is en 
eie behoeftes en verliese 

Pogings om te herstel Pogings om te herstel 
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5.2.1.6 Gedragsresponse van skuld en skaamte 

Volgens Barrett, e.a. (1993 : 481) word skaamte gekenmerk deur vermy
dingsgedrag soos onttrekking en skuiling. Aangesien skaamte 'n gevoel 
van ontbloting voor 'n werklike of verbeelde gehoor impliseer, lei dit 
daartoe dat die persoon 'n begeerte kry om te vlug van die situasie wat die 
skaamte veroorsaak, asook om in die aarde te verdwyn. 

Skuld word gekenmerk deur herstellende gedrag en belydenis. Skuld
gevoelens hou persone konstruktief betrokke in die interpersoonlike 
situasie deurdat die individu die skade wat berokken is, wil herstel 
(Tangney, 1995 : 1138). 

5.2.1.7 Emosionele response van skuld en skaamte 

Skaamervaringe is 'n dubbele hou vir 'n persoon; hy voel vernietig beide 
omdat hy so 'n veragtelike persoon is en omdat hy sy defektiwiteit totaal 
ontbloot beleef. Hy ervaar oorweldigende emosies van onbevoegdheid, 
vernedering en selfveragting. 

Die primere reaksies van skuld is kognitief en handelend van aard. 
Skuldgevoelens is dikwels 'n mengsel van emosie en gedagtes. Die 
persoon se denke word geokkupeer met gedagtes oor dit wat hy gedoen 
het, wie benadeel is en wat hy kan doen om te vergoed (Potter-Efron, 
1989: 7). 

5.2.1.8 Fisiese response van skuld en skaamte 

Skaamte lei tot 'n hele aantal outonome reaksies soos om te bloos, te 
sweet, weg te kyk en die begeerte om te ontvlug. Skuld word nie met 
direkte fisiologiese response geassosieer nie. 

5.2.1.9 Affektiewe korrelasies met skuld en skaamte 

Skaamgeneigdheid word geassosieer met die ontstaan van woede teenoor 
die self asook woede teenoor ander, agterdogtigheid, gebelgdheid, 
depressie, fyngevoeligheid, ge"lrriteerdheid, 'n neiging om ander te 
blameer, vyandigheid, gevoelens van hulpeloosheid, selfbewustheid, 
minderwaardigheid en vrees om negatief geevalueer te word. 

Kenmerke van die skaamgeneigde persoon se woede is die volgende : 

• Skaamgeneigde persone is meer geneig om kwaad te word en het dus 
meer woede om te hanteer. 

• Hulle woede is dikwels 'n irrasionele verdedigingsmeganisme ten 
opsigte van werklike of verbeelde bedreiging van die self. 
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• Hulle is meer geneig om destuktief en aggressief op te tree in 'n 
woedebui. 

• Hui reaksies is gewoonlik vergroot en onvanpas. 
• Hulle woede is gebaseer op 'n aanname dat ander hulle wil benadeel. 
• Hulle is meer geneig tot self-georienteerde woede. Woede word dus 

bepeins : "Ek het oor en oor daaraan gedink en al hoe kwater geword'. 
• Skaamgeneigde individue maak minder van strategiee gebruik om hulle 

woede te verminder, soos om 'n ent te gaan stap, of om die 
belangrikheid van die gebeure te minimaliseer. 

Skuld word geassosieer met laer vlakke van woede, 'n neiging om verant
woordelikheid te aanvaar vir foute, 'n vermoe om met ander te empatiseer, 
angstigheid, vrees vir straf en 'n behoefte om te herstel (Tangney, e.a., 
1996 (a) : 798). 

Kenmerke van die skuldgeneigde persoon se woede : 

• Laer woedevlakke en minder woedebuie. 
• Aanvaarding van verantwoordelikheid vir sy eie foute. 
• Minder selfverdedigingsreaksies soos blamering en aggressie. 
• Onderskeiding tussen eie perspektief en perspektief van ander. 

5.2.1.10 Skuld- skaamte en psigopatologiese simptome 

Skaamgevoelens word 'n patologie wanneer dit gefnternaliseer word as dee I 
van die persoon se identiteit. Skaamte word met die volgende patologiee 
geassosieer : narsistiese persoonlikheidsversteuring, depressie, somatise
ring, angsversteurings, obsessief-kompulsiewe simptome, lae selfkonsep, 
afhanklikheid, seksuele disfunksies, eetversteurings, fobiee en verslawings 
(Laughead, 1992 : 1 30). 

Skuldgevoelens word 'n patologie wanneer daar 'n klemverskuiwing plaas 
vind vanaf 'n spesifieke gedrag na meer globale gevoelens van 
selfveragting en se/fontevredenheid. Met ander woorde 'n skuldsituasie 
wat begin het met: "O, die aaklike ding wat ek gedoen het:', word vergroot 
en veralgemeen tot die self, " ... en is ek nie 'n aaklige persoon nie" (Tangney 
1995:1141). 

Die belangrikste verskille tussen skuld en skaamte word vervolgens 
geHlustreer. 
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5.2.1.11 Belangrikste verskille tussen skuld en skaamte vir 
diagnosering. 

Tabel8 Diagnostiese verskille tussen skuld en skaamte 

SENTRALE SKAAMTE SKULD 
KENMERK 

• Outonome reaksies • Begeerte om "fout" te 
• lmpuls om weg te kruip hers tel 

Belangrikste en vanuit • Fokus op gedrag 
diagnostiese interpersoonlike realm • Gewillig om oor skuld-
eienskappe te verdwyn ervaring te praat 

• Weerstand om te praat 
oor skaam ervaring 

• Fokus op die self 

Gedisponeerd- • Selfgeorienteerdheid • Morele gedrag 
heid • Neiging om te blameer • Empatiese ingesteldheid 

• Woede en vyandigheid • Kompulsiewe gedagtes 
• Onderdanigheid 

Georiinteerd- • Egos entries • Ande r-georientee rd he id 
heid ten op- • Fokus op self • Fokus op gedrag 
sigte van self • Besorg oor ander se • Besorg oor effek van 

evaluasie gedrag op ander 

Persoonlike • Veldafhanklik • Veldonafhanklik 
stvl 

• Defektief as mens • Onseker ten opsigte van 
Belewing • Se lfve ragti ng verhouding met ander 

• Voel ontbloot - asof (vermy oogkontak) 
waardelose ware self • Voel ge·i'soleer en verlore 
sigbaar is vir almal • Gespanne, spyt en berou 

• Akuut pynlik, hulpe- oor "verkeerde" daad 
loos, minderwaardig, 
selfbewus, onbevoeg, 
vernederd 

Affektiewe Woede, gebelgdheid, fyn- Spanning, angstigheid, 
korrelate gevoeligheid, gefrriteerd- antisipasie en vrees vir straf, 

heid, vyandigheid behoefte om te herstel 

• Skaamte internaliseer Bly dieselfde. Spanning ten 
ldentiteit as identiteit opsigte van "goed/sleg" 

• Verander na waarde- identiteit 
loos, onbevoeg, sleg, 
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hulpeloos, sonder be-
heer 

• Aanneem van vals 
identiteite 
Selfvervreemding 

• Onteiening 

Selfkonsep • Evalueer die self vanuit • Diskrepansie tussen 
die oe van ander en werklike en ideale self-
beskou die self as bee Id. 
defektief • Hoer ideale selfbeeld 

• Negatiewe selfbeeld 
word as sosiale realiteit 
beleef 

• Beleef negatiewe self-
beeld as pynlik sigbaar 
vir almal 

Fisiese • Outonome reaksies • Kooperatiewe en ver-
Response • Onderdanige gedrag sorgings gedrag 

• Vermydingsgedrag • Belyding 
• Kruip weg van ander en • Konstruktief betrokke by 

self situasie 
• Ontvlugting van • Aanvaar 

situasie verantwoordelikheid 
• Geen herstellende • Toenadering-vermydings-

gedrag konflik 
• Blamering • Denke geokkupeer met 

verkeerde daad en hoe om 
te herstel 

• Onderskei tussen eie 
perspektief en perspektief 
van ander 

Emosionele Persoon voel dubbel • Gevoelens van empatiese 
Response vernietig omdat : besorgdheid oor die pyn 

wat veroorsaak is ten 
• hy homself as verag- opsigte van ander 

telik beleef • Toenadering-vermydings 
• hy sy defektiwiteit konflikte 

totaal as ontbloot 
beleef 

Selfgesprekke "Ek is waardeloos" "Wat het ek nou aangevang?" 
"Ek is veragtelik" "Wat kan ek doen om te 
"Ek is niks nie" vergoed?" 

"Wie het ek almal benadeel?" 
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Betrokkenheid Vermyding, ontvlugting Hers tel 

Vrese • Ontbloting • Nie herstel van verhouding 
• Verwerping • Straf deur interpersoonlike 

onttrekking 

Ego • Ontkenning • lsolasie van affek 
verdediging • On de rd ru kki ng • Reaksie-formasie : goeie 

• Dissosiasie dade en gedagtes 
• Verplasing • Rasionalisasie 
• Depersonifikasie • lntellektualisering 
• ldentifikasie • Selfloosheid 
• Projeksie • Parano"i"ese gedagtes 
• Konversie • Selfstraf 

• Obsessief-kompulsiewe 
gedrag 

Psi go- • Meer affektief verwante • Meer kognitief verwante 
patologiese versteurings versteurings 
simptome • Narsistiese- en • Kroniese selfblamering 

G rens lyn persoon Ii k- • Obsessiewe oorpeinsing 
heidsversteurings van 'n spesifieke gedrag 

• Depressie, skisofrenia, • Paranoia 
paranoia, • Obsessief-kompulsiewe 
angsversteurings, simptome 
"acting out" gedrag, 
afhanklikheid, seksuele 
disfunksies, 
verslawings 

Terapeutiese Selfaanvaarding ten spyte Vergewensgesindheid 
doelwitte van mislukkings en 

swakhede 

Persoon in • Bedek skaamte • Praat maklik oor 
Tera pie • Praat nie oor skuldervaring 

skaamervaring • Behoefte om te bely 
• Soek aanvaarding by • Soek vergifnis by terapeut 

terapeut 
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5.2.2 Verskillende soorte skuld en skaamte 

5.2.2. l Soorte skuld 

Dit is eerstens nodig om te onderskei tussen rasionele en irrasionele skuld, 
aangesien die hantering van die twee vorme van skuld verskillende 
hanteringswyses impliseer (Zentner e.a., 1993 : 31 ). 

a) Rasionele skuld 

Rasionele skuld word gedefinieer as angstigheid wat beleef word as gevolg 
van 'n werklike oortreding, en gedrag wat in konflik is met 'n ge·lnter
naliseerde etiese sisteem. Rasionele skuld verminder met herstellende 
gedrag waar die persoon poog om dinge weer "reg" te maak. 

b) lrrasionele skuld 

lrrasionele skuld word gedefinieer as skuld wat ontstaan van verbeelde 
gebeure of gebeure wat nooit werklik plaasgevind het nie. lrrasionele 
skuld ontstaan ook dikwels by individue wat 'n gesinsnorm, wat verskil van 
die van die samelewing, skend. Met ander woorde alhoewel hul die 
aanvaarde sosiale norm uitleef, beleef hulle nogtans skuld omdat hulle nie 
die familie se norm uitleef nie. Skuld word irrasioneel wanneer 'n persoon 
se skuldgevoel disproporsioneel ten opsigte van die gebeure is. 

c) Volwasse skuld 

Volwasse skuld ontstaan vanuit 'n opregte besorgdheid of omgee vir 'n 
ander persoon. Volwasse skuld is 'n gevoel van pyn omdat die persoon sy 
gedrag of gedagtes as pynlik vir 'n ander evalueer. Hy verstaan ook dat sy 
skuldige gedrag 'n enkele aksie in 'n komplekse sisteem van interaksies is, 
eerder as 'n handeling van totale destruksie (Zentner e.a., 1993 :31 ). 

d) Narsistiese skuld 

Die simptome van volwasse skuld en narsistiese skuld is dieselfde en 'n 
versigtige differensiasie moet gemaak word. By narsistiese skuld ontstaan 
die pyn egter nie vanuit 'n opregte besorgdheid vir die beseerde persoon 
nie. Skuldgevoelens se oorsprong is eerder gelee in selfgeorienteerde 
motiverings soos 'n verlies van selfbeeld, vrees vir vergelding en behoefte 
vir goedkeuring van ander. Narsistiese skuld hou nie verband met herstel
lende gedrag nie (Zentner e.a., 1993 : 34). 

e) Eksistensiele skuld 

Eksistensiele skuld verwys na persone wat skuldig voel oor die blote feit 
dat hulle bestaan of leef. Hulle beleef konstante gevoelens dat hulle nie 
positiewe lewenservaringe, besittings en prestasies verdien nie. 
Persone 
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met eksistensiele skuld vind nie plesier in hul prestasies nie en aanvaar nie 
'n ander persoon se positiewe interpretasies ten opsigte van hulself nie 
Summers (1996 : 47). 

f) Pseudo-skuld 

Volgens Zentner e.a. (1993 : 3 5) is pseudo-skuld 'n verdedigingsmega
nisme teen die selfpersepsie dat 'n persoon onvoorwaardelik sleg is. 

Persone met pseudo-skuld is geneig om verkeerde dade te doen, juis 
omdat dit verbode is. Deur dit te doen, word hul skuldgevoel geregverdig . 
Die verdedigende gebruik van skuld dien as beskerming teen gevoelens 
van onvoorwaardelike slegtheid, asook van die selfpersepsie dat die 
persoon se dade totaal destruktief is. 

g) Delusionele skuld 

Die klient het 'n daad in gedagte (verbeelde misdaad of 'n werklike 
wandaad wat dikwels onbeduidend van aard is), evalueer dit as sleg en 
beleef ooreenstemmende skuld. By delusionele skuld is 6f die wandaad 
slegs verbeelding, 6f die slegtheid van die daad word vergroot. 

h) Geleende, onbewuste skuld 

Hierdie vorm van skuld kom veral voor by persone wat seksueel 
gemolesteer is. Volgens Gardner (1993 : 72) oorleef die slagoffer by 

molestasie deur te identifiseer met die oortreder - deur een met die 
persoon te word. Die gemolesteerde kind neem dan die skuld van die 
oortreder vir die misdaad oar asook sy eie skuld vir die rot wat hy in die 
molestasie speel. 

i) "Survivor" skuld 

Hierdie vorm van skuld kom dikwels voor by slagoffers van onderdrukking 
of rampe. Die persoon voel skuldig bloat omdat hy oorleef het, terwyl 
ander gesterf het (Baumeister, e.a., 1994 : 251 ). 

j) "Better-off sibling guilt" 

"Better-off sibling guilt" verwys na 'n kind wat skuldig voel omdat hy 'n 
broer of suster beleef as minder bevoeg as hyself. Sekere kinders begeer 
om die wanbalans te herstel deur 'n belangrike aspek van hulself nie te 
aktualiseer nie, of om hulself op een of ander wyse te kart te doen (Glenn, 
1995:61). 

Die volgende tabel dui verskillende soorte skuld aan. 
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Tabel9 Differensiasie tussen verskillende soorte skuld 

SOORTE SKULD BESKRYWING 

Rasionele skuld 'n Angstigheid wat beleef word as gevolg van 'n 
werklike oortreding of gedrag wat in konflik is met 
'n persoon se waardesisteem. 

lrrasionele skuld Skuld wat ontstaan van verbeelde gebeure wat 
nooit werklik plaasgevind het nie . 

Volwasse skuld 'n Gevoel van pyn omdat 'n persoon sy gedrag as 
pynlik vir ander evalueer. Dit sluit opregte 
besorgdheid en empatie in. 

Eksistensiele skuld Die persoon voel skuldig oor die blote feit dat hy 
bestaan. Hy beleef konstante gevoelens dat hy nie 
positiewe lewenservaringe en prestasies verdien 
nie. 

Pseudo-skuld Skuldgevoelens dien as verdedigingsmeganisme 
om skaamte te bedek. 

Delusionele skuld Die wandaad is slegs verbeelding of die slegtheid 
van die daad word vergroot. 

Geleende, onbewuste Korn veral by slagoffers van seksuele mishandeling 
skuld voor. Die persoon oorleef mishandeling deur te 

identifiseer met die oortreder en daardeur die 
skuld vir die misdaad oor te neem. 

"Survivor skuld" Korn veral by slagoffers van rampe voor. Die 
persoon voel skuldig dat hy oorleef het, terwyl 
ander gesterf het. 

"Better-off sibling Korn voor by kinders wat skuldig voel omdat hulle 
guilt" 'n broer of suster as minder bevoeg of gelukkig as 

hulself beskou. 

5.2.2.2 Soorte skaamte 

Skaamte kan gedifferensieer word in twee vorme, naamlik gesonde 
skaamte en toksiese skaamte. Gesonde skaamte is emosionele seine wat 
die individu daarop wys dat hy beperk is, foute maak en soms hulp nodig 
het - met ander woorde mens is. 
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Die terapeut se taak is om toksiese skaamte te diagnoseer en daarom moet 
hy kennis dra van die verskillende wyses waarop toksiese skaamte 
voorkom. Die wyses word kortliks bespreek. 

a) Skaamte as identiteit 

Wanneer skaamte ge·lnternaliseer word, word dit die kern van die persoon 
se karakter en sy identiteit (Bradshaw, 1988 : 5). Die persoon beleef sy self 
as waardetoos, onbevoeg, sleg en sonder beheer. Deur skaam
internalisering, neem die persoon vals identiteite aan en sodoende begin 
die proses van selfvervreemding en onteiening (sien Figure 7 en 8). 

b) Skaamte as selfvervreemding en isolasie 

Setfvervreemding vind ptaas wanneer 'n individu sekere dete van sy self as 
vreemd en onaanvaarbaar beleef. Wanneer 'n kind byvoorbeeld nie 
toegelaat word om kwaad te word in sy gesin nie, word sy woede 'n 
vreemde deel van homself en ervaar hy skaamte indien hy kwaad word. 
Die onaanvaarbare dee I van die self word onteien en geskei van die self 
(Bradshaw, 1988 : 6). 

c) Skaamte as vals self 

Die persoon beteef sy ware self as gebrekkig en gedefekteer en 'n vats self 
wat nie gebrekkig of gedefekteer is nie, ontstaan (English, 1994 : 109). 
Deur nie die ware selfte aanvaar nie, poog die individu om 'n kragtige vats 
self te skep, of hy gee moed op en word "minder" mens. Die vats self kan 
'n perfeksionis, stonskous, gesinshetd of swartskaap wees (Bradshaw, 
1988: 3). 

d) Skaamte as kern en oorsaak van alle vorme van verslawing 

Toksiese skaamte is volgens Bradshaw (1988 : 5) die oorsprong van alle 
komputsiewe en verslawingsgedrag. Die motivering van enige verslawing 
is die verskeurde self, die oortuiging dat die persoon defektief as mens is. 
Verstawing lei egter tot nog meer skaamte wat dan weer tot verdere 
verstawende prosesse lei (sien Figuur 10). 

e) Skaamte as grootsheid 

Grootsheid kan in die vorm van narsisme of hulpeloosheid voorkom. 
Elkeen van hierdie ekstreme is 'n weiering om mens te wees. Die een is 
meer as mens en die ander minder as mens. "Ek is die beste/slegste wat 
daar nog ooit was". 

Die volgende tabel dui die wyses waarop toksiese skaamte voorkom aan. 
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Tabel 10 Wyses waarop patologiese skaamte voorkom 

Skaamte as identiteit 

Skaamte as selfvervreemding 

Vais selwe word gevestig 

Ve rs lawi ngsged rag 

Narsisme of hulpeloosheid 

Skaamte word ge·lnternaliseer. 

Persoon onteien dele van homself wat as 
onaanvaarbaar beleef word. 

Persoon aanvaar nie ware self nie en skep 
vals selwe waaragter hy skuil. 

Deur verslawingsgedrag poog die 
individu om die seer van skaamte te 
vermy. 

Die individu weier om mens te wees - hy 
is 6f meer as mens 6f minder as mens. 

5.2.3 Ontwikkeling en oorsake van skuld en skaamte 

5.2.3.1 Ontwikkeling van skuld 

Volgens Erikson (English, 1994 : 119) ontwikkel skuld in die derde ont
wikkelingstadium wat ongeveer vanaf die derde tot die sesde lewensjaar 
strek, - met ander woorde in die stadium wanneer die kind kan onderskei 
tussen reg en verkeerd. Die stadium is gevolglik van besondere belang vir 
die ontwikkeling van die super-ego en die gevaar van hierdie stadium is dat 
die gewete op 'n te streng, moralistiese wyse ontwikkel (Erikson, 1968 : 
256). 

Kognitiewe teoretici soos Hoffman (Williams en Bybee, 1994 : 617) beweer 
dat die ontwikkeling van skuldgevoelens direk verband hou met kognitiewe 
ontwikkeling. Graham (Baumeister, e.a., 1995 (a) : 2 51) het bevind dat jong 
kinders skuldig voel oor 'n toevallige uitkoms, terwyl ouer kinders 
toenemend skuld met beheer assosieer. Beheer word met verantwoor
delikheid geassosieer wat morele oordeel en abstrakte denke impliseer. 
Die morele ontwikkeling van die klient is dus 'n belangrike indikasie vir die 
terapeut in sy ontleding van die klient se skuld. 

Volgens die interpersoonlike benadering, word die wortels van skuld 
gevind in die mens se vermoe om ander se pyn en probleme te voel 
(empatie) asook in die basiese vrees vir sosiale uitsluiting of vervreemding 
(Baumeister, e.a., 1994 : 247). 'n Persoon sal byvoorbeeld skuldig voel as 
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hy 'n prys ontvang vir 'n spanpoging, terwyl die ander spanlede, wat net 
soveel verdien, minder ontvang (Glenn, 1995 : 61 ). 

Kinders het oor die atgemeen 'n intense begeerte om 'n goeie verhouding 
met hul ouers te he en sat daarom nie irrasionele wense, idees of gedrag 
van hulle ouers bevraagteken nie. Kinders besef meestat nie dat dit weens 
die ouers se eie psigopatologie is dat hulle onredelik blameer, gestraf, 
mishandet, verwerp of verwaarloos word nie. 

Skuld vind dikwets oorsprong in die boodskappe wat persone ontvang in 
hul gesin van herkoms (sien Tabel 13). Kinders is dikwels die stagoffers 
van ouers se opsettike of soms onbewustelike boodskappe wat skutd by die 
kind induseer (Vangelisti en Rudnick, 1991 : 3). 

Sommige ouers se en doen dus dinge wat die kinders met onnodige, 
irrasionete hoeveelhede skuld opsaal. Kinders wat op s6 'n wyse opgevoed 
word, sat dikwets hierdie oormatige, irrasionete skuld met hut saamdra in 
hut votwasse lewe. 

5.2.3.2 Ontwikkeling van skaamte 

Gesonde skaamte word 'n patologie wanneer skaamemosies ge'lnternaliseer 
word en as identiteit ontwikkel. lnternalisasie behels drie prosesse : 

• ldentifikasie met skaamgefundeerde (shame based) ouers of rolmodelle. 
• Emosionele verwerping, onvervutde behoeftes, enige vorm van 

mishandeling, versmetting met behoeftes, houdings, waardes, 
ensovoorts van disfunksionele ouers of gesinsisteem. 

• Die verbale indrukke en visuete beelde van 'n skaamsituasie word 
onthou en soos nuwe skaamervaringe opgedoen word, word nuwe 
verbale indrukke en visuete beetde gevoeg by die bestaande om 'n 
collage van skaamherinneringe te vorm. Enige ktein skaamervaring, wat 
selfs net in 'n geringe mate met die trauma van die vertede ooreenstem, 
veroorsaak 'n herbelewing van woorde en beelde van vorige traumas. 
Selfs net 'n woord of 'n soortgelyke gesigsuitdrukking, kan as "trigger" 
dien om 'n oorweldigende pyntike ervaring te veroorsaak (Laughead, 
1992:128). 

Laughead (1992 : 128) skryf die oorsaak van skaamte toe aan 
disfunksionete gesinne waar die kind se emosies ongetdig is, sy behoeftes 
nie vervul word nie, intimiteit weerhou word en waar daar in die gesin 
fisiese, emosionete of seksuele mishandeling plaasvind. Kinders wat in 
sulke gesinne grootword, gto dat hut behoeftes en emosies ongeldig is, dat 
hulle inherent sleg is, dat niemand hulle kan liefhe soos wat hulle is nie, en 
dat hulle enige tyd verwerp of weggegooi kan word (Bradshaw, 1988 : 25; 
Cook, 1991 : 405; Harper en Hoopes, 1990 : 20; Laughead, 1992 : 128). 

Die proses van skaam internalisering word vervolgens ge"lllustreer. 
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Figuur 7 Proses van skaam internalisering 

SKAAMGEFUNDEERDE SELF 

~ 
ldentifikasie met skaamte 

Verwerping 
ouer 

~ Uft 
Ontstaan van vals selwe 

Skaam gefundeerde Rolmodel 

ouer Self 

~ ft 
Ware self 

ft 
5.2.4 Gevolge van skuld en skaamte 

5.2.4. l Gevolge van skuld 

Rasionele skuld gee aanleiding tot 'n hele aantal prososiale gedraginge, 
soos om te herstel wat verkeerd gedoen is. Deur hierdie interpersoonlike 
dade word skuld verminder en verhoudings herstel (fangney, 1991; 
Tangney, e.a., 1992 (a); Hoffman, 1982 : 304). 
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lrrasionele skuldgevoelens hou egter 'n ernstige bedreiging in vir die 
psigiese welsyn van die klient. lrrasionele skuld benadeel persone se 
selfaktualisering, individualiteit, dit veroorsaak angstigheid, ontlok 
kragtige verdedigingsisteme, verminder weerstand teen traumas, skep 'n 
predisposisie om vals beskuldigings te aanvaar as die waarheid en lei tot 'n 
behoefte om gestraf te word. lrrasionele skuld motiveer persone om 
verhoudings te herstel wat dikwels op 'n patologiese wyse plaasvind deur 
byvoorbeeld aan die "beseerde" persoon se onrealistiese eise te voldoen of 
om verskeie vorme van pyn op die self te bring (Bush, 1989 : 99). 

Verdedigingsmeganismes teen skuldgevoelens word op bewustelike en 
onbewustelike vlak in werking gestel. Sommige van die verdedigings
meganismes help die persoon om te glo dat hy skuldloos is, ander 
verminder die angstigheid rondom vrees vir straf, terwyl ander 
verdedigingsmeganismes die pyn van skuldgevoelens minimaliseer. 

Die volgende tabel dui die verdedigingsmeganismes van skuld aan. 

Tabel 11 Verdedigingsmeganismes van skuld 

Verdedigingsmeganismes wat die 
persoon skuldloos laat voel 

Verdedigingsmeganismes wat vrees 
en angs beheer 

Verdedigingsmeganismes wat die pyn 
van skuld minimaliseer 

5.2.4.2 Gevolge van skaamte 

• Rasionalisasie 
• Selfloosheid 

• Obsessief-kompulsiewe patrone 
• Parano·lese gedagtes 
• Selfstraf 

• lntellektualisering 

a) Onteiening en afsplitsing van dele van die self 

Toksiese skaamte ontstaan wanneer 'n kind onverwags ten opsigte van 
kwesbare aspekte van die self ontbloot word, voordat hy gevestigde ego 
grense het om homself te beskerm. Hy voel skaam om ontbloot te wees en 
gesien te word terwyl hy nog nie gereed is daarvoor nie. Die onverwagte 
aard van die skaamervaring lei daartoe dat 'n gebrek aan selfvertroue 
ontstaan. Soos toksiese skaamte verder ontwikkel, hou die kind op om 
sy 
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eie oordeel, emosies en begeertes te vertrou wat aanleiding gee tot 'n 
gevoel van magteloosheid. Die kind beleef skaamte ten opsigte van die 
kwesbare aspekte van die self en skei dit van die self Die onteiening van 
dele van die self veroorsaak 'n gesplete self Die persoon beleef homself 
as 'n objek, hy word afwesig van sy eie belewinge, voel leeg en ontbloot 
met geen beskerming nie en 'n begeerte, om konstant te skuil of te 
ontvlug, ontstaan. 

Onteiening en afsplitsing van dele van die self word vervolgens 
ge"lllustreer. 

Figuur 8 Fases van onteiening en afsplitsing 

II 
Afsplit van 

Fase Ill Splitsing fragmente van 
die self 

t 
Onteiende dele 

Fase II Onteiening - van die self 

t 
Aanneem van vals 
identiteite soos 
• Perfeksionisme 

Fase I • Grootsheid 
• Woede 
• Skaamteloosheid 

b) Verdedigingsmeganismes 

Toksiese skaamte lei verder ook daartoe dat die persoon se onbewuste, 
outomatiese ego-verdedigingsmeganismes in werking tree en die outen
tieke ware self verskuil word (Kaufman, 1989 : 104). 

Verdedigingsmeganismes wat die ware self verbloem, word vervolgens 
gefllustreer. 
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Verskillende ego-verdedigingsmeganismes word kortliks bespreek : 

i) Ontkenning en fantasie-binding 

Ontkenning is die mees elementere ego-verdedigingsmeganisme. Die kind 
ontken dit wat aangaan of ontken die pyn van dit wat met horn gebeur. 

ii) Onderdrukking 

'n Persoon wat skaam voel, het die geneigdheid om sy gedagtes, emosies 
of gedrag wat homself as sleg of onwaardig ontbloot het, te onderdruk. 
lndien 'n persoon herhaaldelik skaam voel, sal die pynlike gedagtes, 
emosies en gedrag later outomaties onderdruk word, met die gevolg dat 
die persoon uiteindelik kontak met homself verloor. 'n Onbewustheid van 
eie behoeftes en emosies ontstaan (Laughead, 1992 : 130). 

Onderdrukte en ge·internaliseerde skaamte hou verband met 'n pynlik 
versteurde bewustheid van die self. lndividue poog om hulself te beskerm 
teen die pyn deur die gebruik van 'n verskeidenheid verdedigings
strategiee. Sulke strategiee sluit in om iemand anders skaam te laat voel, 
krities of blamerend op te tree, oorbetrokkenheid met 'n ander persoon, 
om buite die selfte fokus, onttrekking, strewe na mag, strewe na perfeksie 
en die oorkontrolering van ander (Laughead, 1992 : 130). 

iii) Woede 

Woede beskerm die self teen ontbloting en lei daartoe dat die klient 
skaamte kontroleer. Deur woede isoleer die klient homself en hou ander 
op 'n aktiewe wyse weg van die self (Kaufman, 1989 : 100). 

iv) Dissosiasie 

Dissosiasie gaan meestal gepaard met gewelddadige vorme van skaamte, 
soos seksuele en fisiese mishandeling. Die trauma is s6 groat en 
vreeswekkend, dat die individu onmiddellike verligting verkry deur sy 
liggaam te verlaat gedurende die ondervinding (Bradshaw, 1988 : 75). 

v) Verplasing 

Sodra die skaamervaring te traumaties vir die persoon word, verplaas hy 
die ervaring na 'n ander vorm. Byvoorbeeld 'n kind wat gewoonlik op 'n 
sekere tyd van die nag seksueel deur sy pa misbruik word, sal op dieselfde 
tyd van die nag 'n nagmerrie kry van 'n swart monster wat horn beseer 
(Meyer, e.a., 1993 : 58; Bradshaw, 1988: 76). 

vi) Depersonifikasie 

Depersonifikasie is 'n gedragsmanifestasie van mishandeling. Dit kom 
meestal voor ten opsigte van betekenisvolle ander met wie die individu nie 
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meer sy eie subjektiewe self kan onderskei nie. Die self word as objek 
ervaar en bewustheid van innerlike belewinge gaan verlore (Bradshaw, 
1988: 76). 

vii) ldentifikasie 

Met mishandeling gebeur dit dikwels dat die slagoffer met die oortreder 
identifiseer. Deur identifikasie beleef die slagoffer nie meer sy 
hulpeloosheid en skaamte nie (Bradshaw, 1988 : 76). 

viii) Konversie 

Deur konversie word die pyn van skaamte omgeskakel na meer draaglike of 
aanvaarbare emosies soos hartseer en vrees. Kinders se skaamemosies 
word ook dikwels omgeskakel na psigosomatiese simptome (Bradshaw, 
1988: 76). 

ix) Projeksie 

Deur projeksie word die onteiende dele van die self toegeskryf aan ander, 
byvoorbeeld woede wat by 'n ander persoon waargeneem word (Bradshaw, 
1988: 78). 

x) Humor 

Deur humor verkry die skaamgefundeerd persoon beheer oor die situasie 
deur ander te laat lag, in plaas daarvan om uitgelag te word (Kaufman, 
1989 : 103). 

xi) Onttrekkinq 

'n lndividu wat nie sy skaamte kan hanteer nie, maak dikwels gebruik van 
onttrekking deur byvoorbeeld weg te kyk, die onderwerp van bespreking te 
verander of om homself te verskoon uit die geselskap. Persone met 
diepgewortelde skaamte ontwikkel dikwels 'n gewoonte om fisies of 
emosioneel te onttrek en word daardeur "runners" vir die res van hul lewe. 

xii) Perfeksionisme 

Deur perfeksionisme poog die individu om te kompenseer vir 'n 
onderliggende gevoel van defektiwiteit. Hy poog om elke vlek van die self 
uit te vee en ervaar 'n ongewone drang om uitstaande te presteer in 'n altyd 
groterwordende hoeveelheid aktiwiteite (Kaufman, 1989 : 87). 

xiii) Blamerinq 

'n lndividu wat blamering as verdedigingsmeganisme gebruik, sien alles 
wat verkeerd loop buite homself en buite sy interne kontrole. Deur 
gereelde eksternalisering van blaam, leer 'n persoon homself dat kontrole 
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oor gebeure buite sy beheer is en magteloosheid ontstaan (Kaufman, 1989 
: 87). 

xiv) Skaamteloosheid 

Skaamteloosheid is reaksieformasie waardeur die individu deur 
ekshibisionistiese gedrag teen sy skaamte reageer. Deel van die persoon 
se oorlewing is om met skaamtelose gedrag te identifiseer om sodoende 
ander te laat glo dat hy verkies om so te wees (Potter-Efron, 1988 : 91; 
Gilbert, e.a., 1994 : 2 5). 

c) Afhanklikheidsgedrag 

Afhanklikheid van enige vorm van leefwyse wat lei tot die vermindering van 
skaamte, is dikwels 'n gevolg van skaamte (Cook, 1991 : 411 ). Alkoho
lisme word deur talle navorsers geassosieer met skaamte (Potter-Efron, 
1989: 33). 

Die verband tussen skaamte en alkoholisme word vervolgens gefllustreer. 

Figuur 10 Skaam-Alkoholisme Spiraa/ 
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5.3 PSIGOTERAPEUTIESE MODEL VAN SKULD EN SKAAMTE 

Die navorser stel vervolgens riglyne voor om skuld en skaamte te hanteer. 
Daar sal gefokus word op terapeutiese vaardighede van die terapeut, 
terapeutiese tegnieke, terapeutiese doelwitte en die fases van terapie. 

5.3.1 Terapeutiese model van skaamte 

5.3.1.1 Terapeutiese doelwitte 

(Andrew, e.a., 1983 : 316; Baumeister, e.a., 1994 : 257; Gardner, 1993 : 67; 
Gilbert, e.a., 1994.: 34; Kaufman, 1989 : 206; Morrison, 1983 : 807) 

Primere terapeutiese doelwitte is die volgende : 

• Die afbreek van patologiese verdedigingsmeganismes. 
• Aanmoedinging om persepsies, fantasiee en herinneringe van 

skaamervaringe te openbaar. 
• Bewuswording van onbewuste en onderdrukte skaamte. 
• Die klient moet leer om homself te aanvaar ten spyte van sy skaamte. 
• Die afbreek van vals identiteite, hervestiging van ware identiteite en 

uiteindelike herintegrasie van die self Met ander woorde die klient 
moet bewus gemaak word van ge'lnternaliseerde patrone wat die self 
ondermyn en dit moet aktief verwyder of vervang word. 

Aan die hand van die volgende illustrasie word die taak van die terapeut 
ten opsigte van die hantering van skaamte ge"illustreer. 
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Figuur 11 Bewusmaking van onbewuste of onderdrukte skaamte 
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5.3.1.2 Vaardighede van die terapeut in die hantering van skaamte 

Die volgende is vaardighede wat terapeute moet toepas om skaamte te 
hanteer: 

• Die terapeut demonstreer oorlewing van skaamte. Hy kan van sy eie 
skaamte gebruik om te bewys dat skaamte oorleef kan word. 

• Die terapeut verduidelik aan die klient die hoe koste verbonde daaraan 
om skaamte te verberg en motiveer die klient om homself gelykmatig 
bloot te stel aan skaamervaringe. 

• Hy motiveer kliente om oor hul skaamervaringe te gesels, aangesien 
verbalisering van skaamte tot genesing lei. Die terapeut aanvaar dan 
onvoorwaardelik alle skaaminhoude wat ontbloot word, wat lei tot 
vertroue tussen klient en terapeut en verdere ontbloting. 

• Die terapeut etiketteer skaamte vir wat dit is. Deurdat die terapeut 
skaamte en geassosieerde emosies openlik benoem, verminder die 
misterie en bedreiging wat daarmee gepaardgaan. 
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5.3.1.3 Riglyne vir die terapeut in sy hantering van skaamte 

Vir 'n terapeut om suksesvol te wees in sy hantering van skaamte, is dit 
belangrik dat hy sal fokus op die klient-terapeut verhouding, want 
genesing van skaamte is gelee binne-in die verhouding. 

Riglyne vir terapeute om 'n effektiewe klient-terapeut verhouding te stig, is 
die volgende : 

a) Skep 'n veilige terapeutiese ruimte 

Die primere faktor van genesing van 'n skaamgefundeerde self is gelee in 
'n versorgende verhouding met 'n persoon wat vertrou kan word. Geen 
genesing in terapie kan begin voordat die klient nie veilig by die terapeut 
voel om onaanvaarbare dele van homself te openbaar nie. Die terapeut se 
eerste taak by 'n skaamgeneigde klient is om horn op 'n verbale en nie
verbale wyse op sy gemak te stel en te verseker dat hy nie die klient 
beoordeel nie. 

"Perhaps it is easier to understand that even though we do not have 
the wisdom to enumerate the reasons for the behaviour of another 

person, we can grant that every individual does have his 
private world of meaning, conceived out of integrity 

and dignity of his personality." 

Axline (1975 : 1 5) 

b) Aanvaarding van die klient se skaamte 

Dit is gewoonlik pynlik vir die terapeut om sy klient se skaamte te aanskou. 
Terapeute kom voor die versoeking om kliente gerus te stel deur 
aanmerkings soos: "Nee, jy hoef nie skaam te voe/ nie, jy is nie walglik nie". 
Die gevaar daarvan is dat die klient nou verdere skaamte oor sy 
aanvanklike skaamte beleef. In plaas daarvan om die klient se skaamte 
weg te redeneer, kan die terapeut die klient vertroos en hoop gee tydens sy 
begeleiding in die ontbloting van skaamte. 

Kliente moet geleer word hoe om aktief betrokke in die terapeutiese 
verhouding te bly. Die terapeut moet op 'n ondersteunende wyse aan die 
klient 'n uitdaging stel om by die skaamervaring te bly en om daaroor te 
gesels. 

c) Werk vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk 

Die terapeut wat skaamte die beste hanteer, is die terapeut wat sy eie 
skaamte in 'n groot mate reeds oorbrug het. 'n Terapeut met onopgeloste 
skaamte is geneig om sy eie verwerping en vrese na die terapiesessie te 
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bring. Terapeute moet hut eie skaamte tydens terapie opsy skuif en vanuit 
'n eksterne verwysingsraamwerk werk (Potter-Efron, 1989 : 112). 

d) Setfonthulling 

Die terapeut se voorstelling van sy self is van die uiterste betang in die 
behandeling van skaamte. In die voorstelling van 'n outentieke self 
modelleer die terapeut die vermoe om sensitief te wees ten opsigte van 
skaamte, om skaamte te verduur en te gebruik en om skaamte as 'n 
normale emosie te beleef. 

Die terapeut kan sy eie menslikheid demonstreer deur sy eie minder 
betangrike skaamervaringe met sy ktient te deel. Deur selfonthulling leer 
die terapeut die klient dat skaamervaringe deel is van menswees en dat dit 
oorteef kan word. Die krag van skaamte verminder gewoonlik wanneer dit 
ontbloot word in die teenwoordigheid van 'n ander "menstike" mens. 

e) Evaluering deur die klient 

Die terapeut kan 'n aantat toetse deur die klient verwag om aanvaarding en 
vertroulikheid te meet. Skaam persone sal voortdurend in terapie 'n tera
peut evalueer vir enige tekens van verwerping, aangesien hulle nie kan glo 
dat 'n ander persoon hulle as mens respekteer en sal vothou om in hulle 
belang te stel nie. Na die mate wat die terapeut in staat is om sy votgehoue 
betangstelling en opregtheid aan die individu te toon, sal die klient 
progressief meer skaambetewinge met die terapeut deel. 

f) Aktiewe luister na bedekte skaamtemas 

Skaam kliente is geneig om eerder na hut skaamte te skimp as om direk 
daaroor te praat. 'n Suksesvolle terapeut behoort op te let na subtiete 
wenke van skaamte soos oe wat wegkyk, weifelende spraak en vermyding 
van 'n oenskynlike onbelangrike onderwerp. Enige tekens van skaamte 
moet dus deur die terapeut waargeneem word en op een of ander stadium 
in terapie aandag kry. 

Sommige kliente is dikwels nie in staat om direk oor hul skaamte te gesels 
nie, omdat hulle nie 'n naam het om hut emosies te benoem nie. Kliente 
moet daarvan bewus gemaak word dat daar 'n emosie soos skaamte 
bestaan. Meeste kliente voet verlig om hul jarelange emosies as skaamte 
te kan benoem (Tangney, e.a., 1996 (b) : 807; Potter-Efron, 1989 : 116; 
Morrison, 1983 : 807). 

g) Luister na skaamte in 'n klient se woede 

Woede dien as verdedigingsmeganisme sodat ander persone gewaarsku 
word om nie te naby te kom nie. Die klient sal dan deur sy woede poog om 
die terapeut te laat onttrek, sodat hy weer agter sy vals beeld kan skuil 
(Sien Klient 2, Tabel 5 - Hoofstuk 4). 
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h) ldentifiseer spesifieke verdedigingsmeganismes 

Verdedigingsmeganismes, veral ontkenning, woede, onttrekking, perfeksio
nisme, arrogansie en skaamteloosheid, word met skaamte geassosieer. 

Kliente moet bewus gemaak word van hul verdedigingsmeganismes en 
hulle moet geleer word dat hulle 'n keuse kan maak ten opsigte van die 
gebruik daarvan. Hulle kan selfs besluit om gedurende terapie van 
verdedigingsmeganismes gebruik te maak deur slegs sekere aspekte van 
die self te ontbloot en betekenisvolle inhoude te bedek. Sodra 'n klient 
veilig in die terapiesituasie voel, kom hierdie onderwerpe gewoonlik tog 
later in terapie uit (Potter-Efron, 1988 : 27). 

5.3.1.4 Terapeutiese fases in die hantering van gelnternaliseerde 
skaamte 

(Gilbert, e.a., 1994 : 34; Thurston, 1994 : 378; Baumeister, e.a., 1994 : 
246; Tangney, e.a., 1996 (a) : 1267; English, 1994 : 113; Potter-Efron, 
1988 : 27; Kaufman, 1989 : 208) 

Nadat 'n vertrouensverhouding gestig is, die klient se verdedigings
meganismes ge·ldentifiseer is en skaamte benoem is, is die verdere verloop 
van terapie soos volg : 

a) Verbind huidige skaamte met die gesin van herkoms 

Tyd moet bestee word om die klient te help om die oorsprong van sy 
skaamte te verstaan. Die vermeerdering van bewuswording by die klient 
kan bereik word deur om kindertyd ervaringe te bespreek, om joernaal te 
hou en om die gesin te besoek om sodoende gesinskommunikasie waar te 
neem. Dit help die klient om te verstaan hoe hy is en hoe dit gebeur het 
dat hy die persoon is wat hy is. 

Meeste skaambelewinge vind hul oorsprong in destruktiewe boodskappe 
wat in die gesin van herkoms ontvang is (kyk Tabel 13). Die terapeut kan 
help deur saam met die klient, as volwassene, die boodskappe te analiseer 
en die irrasionele aspekte daarvan te identifiseer (kyk Kliente 1 en 3, 
Tabelle 4 en 6 - Hoofstuk 4). Die klient se gevoel van defektiwiteit behoort 
te verbeter deur huidige skaamte met ou en uitgediende boodskappe te 
koppel (Potter-Efron, 1989 : 122). 

b) Ondersteun die klient om verbandhoudende skaamte weer te beleef 

Die pyn van die innerlike kind is die fondasie van skaamte. Totdat die pad 
na die pyn van die innerlike kind nie gemaak word nie, sal skaamte en 
verdedigingsmeganismes nie verminder nie (kyk lllustrasies 1 en 2). 
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Die huidige ervaring van skaamte in terapie moet in verband gebring word 
met emosioneel verbandhoudende ervaringe van die verlede. Met die 
bespreking van die gesin van herkoms, begin die klient dikwels diep en 
pynlike emosies ervaar. Kliente moet gemotiveer word om by die emosie te 
bly. Op hierdie fase van terapie kan kliente gevra word of hulle soortgelyke 
gevoelens uit hul kindertyd kan onthou. Hierdie emosies, insluitende 
woede, haat, vrees, pyn en verlies, moet weer beleef en geverbaliseer word 
(kyk Kliente 2 en 3, Tabelle S en 6 - Hoofstuk 4). 

c) ldentifiseer die "losses" en ondersteun die klient in sy rouproses 

Sodra die klient begin ly onder die emosies van die verlede, sal hy sy 
emosionele isolasie van ander begin besef. Hy sal ook besef in watter mate 
hy van homself gedissosieer het, met ander woorde in watter mate hy 
homself verloor het. Op hierdie stadium van terapie ontstaan 'n paradoks, 
naamlik dat die klient in die middel van sy lyding, as gevolg van sy isolasie, 
ontdek dat sy ervaring gedeel word deur 'n and~r mens. 

Dit is belangrik dat die terapeut op hierdie stadium homself toelaat om 
emosioneel met die klient (in hul terapeutiese verhouding) te bind. Indien 
die terapeut op hierdie stadium saam met die klient hartseer voel, kan dit 
met die klient gedeel word sander om die aandag na die terapeut se 
emosionele toestand te skuif. lets soos byvoorbeeld die volgende kan gese 
word: "Soos ek na jou eensaamheid van jou kindertyd luister, is ekjammer 
dat jy nie jou gevoelens toe met iemand kon dee/ nie". Dit is op hierdie 
moment dat genesing plaasvind. 

d) ldentifiseer bondgenote van die hede asook van die verlede 

Kliente besef dikwels nadat hul die terapeut se meelewing beleef het, dat 
daar ander mense ook beskikbaar is. Sams gebeur dit dat daar in sy 
verlede baie bondgenote in sy lewe was, maar dat hy weens sy skaamte dit 
nie kon aanvaar nie. In die meeste gevalle het skaamgefundeerde kliente 'n 
netwerk van bondgenote wat nie gebruik word nie (kyk Kliente 1 en 2, 
Tabelle 4 en S - Hoofstuk 4). 

e) Ondersteun die klient om beskikbare bronne te gebruik 

Die terapeut moet 'n sistematiese plan opstel om die klient te help om van 
sy beskikbare bondgenote gebruik te maak. Indien kliente nie die 
vaardighede wat hulle tydens terapie leer buite terapie gebruik nie, sal 
hulle afhanklik van die terapeut bly. Terapeute behoort kliente versigtig te 
motiveer om kanse te waag om te praat met vriende, sy gesin van herkoms, 
ensovoorts (kyk Kliente 2 en 3, Tabelle S en 6 - Hoofstuk 4). 
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f) Ondersteun die klient om 'n nuwe identiteit rondom 'n positiewe 
selfbeeld te vorm 

Soos terapie vorder, ontwikkel kliente 'n veranderde siening van hulself. 
Hierdie nuwe self moet geverbaliseer word. Dit is belangrik dat kliente 
hulself hoor wanneer hulle positiewe dinge van hulself se. Take soos om 
self hul sterkpunte te beskryf of om bondgenote te vra om 'n lys van sy 
sterkpunte neer te skryf, help die klient om 'n positiwe selfbeeld te vestig 
(kyk Kliente 2 en 3, Tabelle 5 en 6 - Hoofstuk 4). 

5.3.1.5 Terapeutiese tegnieke 

a) "Antidote" behandelinq van arga·lese gevolgtrekkinqs 

Die arga·1ese gevolgtrekkings wat skaamgefundeerde kliente in hul 
kindertyd gemaak het, is die "gif' wat "teengif' benodig. Aangesien kliente 
dikwels nie die disfunksionele arga"fese gevolgtrekkings van hul kindertyd 
kan onthou nie, kan hul gevra word om een-minuut detail te gee oor een of 
meer huidige episodes wat gevoelens van skaamte of ongemak veroorsaak 
het. Dit is dikwels in sulke detail wat wenke gevind word van vroee 
disfunksionele gevolgtrekkings. 

Stappe van die "antidote" behandeling is die volgende: 

(i) Maak in detail seker van die huidige situasie wat skaamte "getrigger" 
het. 

(ii) Bevestig by die klient of die ervaring 'n gepaste oorsaak is vir 
skaamte in terme van sy huidige waardesisteem. 

(iii) lndien 'n "teengif" benodig word, moet die klient gelei word om sy 
huidige gevoel van skaamte duidelik te formuleer. 

(iv) Herkonstrueer met die klient soortgelyke situasies in sy verlede. 
(v) Help die klient om in sy eie woorde te se wat sy vroee 

gevolgtrekkings was. 
(vi) Stel 'n spesifieke situasie op waar die klient blootgestel word aan 

kritiek of bespotting om sodoende sy disfunksionele gevolgtrekking 
bloot te stel. 

(vii) Die klient moet dan dieselfde oefening buite die veiligheid van 
terapie oefen. Hy moet leer dat hy oorleef en dat niks ernstig sal 
gebeur na blootstelling aan 'n skaamervaring nie (English, 1994 : 
11 5). 
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b) Opstel van 'n skaamprofiel 

Die terapeut moet die klient lei om vroee problematiese verhoudinge te 
identifiseer om sodoende die oorsprong van skaamte te verstaan. Die 
klient se emosies en interpersoonlike behoeftes word gebruik om 'n 
skaamprofiel op te stel. Die terapeut lei die klient om te dink aan situasies 
waar sy interpersoonlike behoeftes nie vervul is nie, sy emosies misken is 
en hoe hy dit beleef het. Die terapeut en klient moet die spesifieke 
problematiese interpersoonlike situasies visualiseer, bewusword van 
ge"internaliseerde analogiee en "clusters" van skaamte identifiseer, soos 
byvoorbeeld emosies wat met skaamte gebind het. Deur ondersoek in te 
stel na hoe spesifieke emosies en interpersoonlike behoeftes deur skaamte 
gebind is, kan die spesifieke emosies en behoeftes geldig verklaar word en 
die bindende effek van skaamte verwyder word (Kaufman, 1989 : 188). 

c) "Reparenting Imagery" 

Psigoterapie vir die skaam gefundeerde individu moet daarop gemik wees 
om die klient se onteiende dele van die self weer in bes it te neem. Vroee 
ontwikkelingsfases van die self, byvoorbeeld die "kind self "of 
"adolessente self" kan direk bereik word deur aktiewe "imagery". Die kind 
wat toegevou is in sy skaamte, kan versorg en ontwikkel word deur 
"imagery". Terapeute moet hul kliente leer hoe om hul "inner child" of 
adolessente self aktief te vertroos. 

Om disfunksionele of vats selwe te verander en te vervang, behels 'n 
aktiewe en daaglikse proses en vereis toegewydheid en 'n bewustelike 
paging. Om ou selfgesprekke ("inner voices") te vervang met nuwe, 
positiewe selfgesprekke moet affek, visualisering en taal voortdurend 
ingesluit word. 

"Imagery" is 'n direkte toepassing van die identiese wyse waarop skaamte 
vroeer ge·internaliseer is. "Imagery" word onderneem om skaamervaringe 
of beelde wat tot ge·internaliseerde skaamte gelei het, te verander of te 
herstel, en om identifikasie met die ware selfte verwesenlik. Die proses is 
'n uitvloeisel van die terapeutiese verhouding en moet as 'n gedeelde 
ervaring van die terapeut en klient toegepas word (kyk lllustrasies 1 en 2 -
Hoofstuk 3). 

d) Disinternalisering van ge·identifiseerde beelde 

Bykomend by die herbesit neem van onteiende dele van· die self, moet 
kliente leer om die "slegte" ouer asook die ge·internaliseerde voorstelling 
van die "slegte" ouer te verwerp. Kliente kan gevra word om hulle te 
verbeel dat die terapeut binne hulle is of om system binne in hulle te hoor 
praat. Die doel is om die klient se identifikasieproses te verander na 'n 
nuwe, positiewe identifikasiebeeld. Kliente moet aangemoedig word om te 
luister na die stem van die terapeut in plaas daarvan om na hulle ou 
kritiese, blamerende of negatiewe stem te luister. 
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e) "Refocusing" van aandag 

"Refocusing" is 'n affektiewe tegniek wat gebruik word om skaamte van die 
oomblik makliker te hanteer. 

Wanneer 'n persoon skaamte beleef, verskuif sy aandag onmiddellik na 
binne en voel hy asof hy onder 'n vergrootglas geplaas word. Deur 
bewustelik 'n wilsbesluit te neem om sy aandag te verskuif na buite die self 
deur fisies en perseptueel betrokke te raak in die sensoriese wereld daar 
buite, word skaamgevoelens en -gedagtes vrygelaat. 

f) Verskuiwing van skaamte na trots 

Die klient moet leer om homself van binne te bevestig. Dit sluit in om 'n 
bee Id van die self te he, die self te waardeer, die self te respekteer en om 
trots te wees op die self 'n Wyse waarop so 'n klient homself van binne 
kan bevestig is om 'n "trotslys" te begin waarin hy elke dag vyf items 
neerskryf waar hy trots gevoel het. Die gebeure wat neergeskryf word, kan 
byvoorbeeld werklike prestasies wees, die wyse waarop hy leef, wie hy is of 
situasies wat hy goed gehanteer het. Hy moet leer dat goed genoeg, 
genoeg is (Kaufman, 1989 : 224). 

g) Spieelwerk 

'n Skaamgefundeerde persoon vind dit moeilik om na homself te kyk 
sander om te dink dat hy "lelik" of "bevlek" is. Die doel van spieelwerk is 
om aanvaarding van en intieme kontak met die selfte realiseer. 

Die klient kry die die opdrag om homself te bevestig in die spieel. Terwyl 
spieelwerk gedoen word, kan die terapeut uitwys dat 'n persoon homself 
beskou en behandel soos ander dit met horn doen en dat die klient 
moontlik met minagting en afkeur behandel is en geleer het om homself te 
verwerp. lntervensies soos hierdie stimuleer die klient om pynlike en 
skaamvervulde herinneringe te onthou en te openbaar by die terapeut 
(Potter-Efron, 1989) (kyk Kliente 2 en 3, Tabelle 5 en 6 - Hoofstuk 4). 

h) Die gebruik van opgestopte diere en poppe 

Om iets sag, konkreet en aanvaardend vas te hou, is genesend vir die 
persoon wie se omgewing hard, verwarrend en mishandelend was. Die 
kriterium vir die opgestopte dier of pop is dat dit deur die klient aanvaar 
word as verteenwoordiger van homself of 'n deel van homself wat hy 
verloor het. 

Soos die klient herinneringe onthou en daaroor praat, beleef hy weer die ou 
pynlike en "slegte" emosies. Dit is op hierdie stadium van terapie waar die 
interpersoonlike brug tussen die terapeut en klient die maklikste verbreek 
word, 'n stadium waar die klient oogkontak vermy, wegkyk en van terapie 
onttrek. Dit is presies op hierdie oomblik waar 'n opgestopte dier of pop 
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gebruik kan word om die interpersoonlike brug tussen die terapeut en 
klient te behou deur aan die klient 'n manier te gee waar hy 'n 
selfversorgende ervaring met homself kan beleef. Die pop kan in die 
arms van die klient geplaas word en gevra word om te fokus op die kind 
wat hy onthou. Die klient word gevra om die kind vas te hou en te troos. 
Die gebruik van opgestopte diere of poppe is 'n manier om die band te stig 
tussen die "adult" en "child" wat binne die klient is (Potter-Efron, 1988 : 46). 

i) Die gebruik van konkrete voorwerpe 

Konkrete voorwerpe is 'n tegniek om kliente te help om hul self op 'n nie
bedreigende wyse te beskou. Om 'n klip, skulp, pop, beeld of 'n mooi 
voorwerp op te tel, is 'n fisiese aksie wat nie maklik met skaamte 
geassosieer word nie. Die klient word gevra om 'n hoeveelheid objekte te 
ondersoek met die opdrag dat hy 'n objek moet kies wat sy aandag 
herhaaldelik getrek het. Hy moet die objek huis toe neem en kyk wat die 
ooreenkoms tussen homself en die objek is. Hy moet verder uitvind wat 
die objek se miskende behoeftes is en dit sover moontlik bevredig. 

j) Kleiwerk 

Skaam kliente wat slagoffers was van ernstige fisiese, emosionele en veral 
van seksuele mishandeling, is goeie kandidate vir kleiwerk. 

Klei is 'n ekspressie-medium wat 'n gevoel van momentum gee wanneer dit 
gebruik word en bied geleentheid aan die klient om selfbewustheid en 
selfhaat te oorbrug deur eksternalisering van sy pynlike gevoelens. 

5.3.2 Hanteringsmodel van skuld 

(English, 1994 : 113; Tangney, e.a., 1996 (a) : 1276; Tangney, 1992 : 476; 
Bradshaw, 1988 : 215- 235; Broucek, 1991; Cook, 1991 : 405; Harper en 
Hoops, 1990 : 211-269) 

5.3.2.1 Terapeutiese doelwitte 

Oiranek, 1993 : 66; Gardner, 1993 : 73; Morrison, 1983 : 316; Zentner, 
e.a., 1993 : 43; Potter-Efron, 1989, 211 ). 

Terapeutiese doelwitte by die hantering van skuldgevoelens is die 
volgende: 

• Die afbreek van patologiese verdedigingsmeganismes. 
• Aanmoediging om persepsies, fantasiee en herinneringe wat met die 

skuldervaring gepaardgaan, vry te laat. 
• Bewuswording van onbewuste en irrasionele skuldgevoelens. 
• Die klient moet leer om homself te vergewe vir rasionele skuldervaringe 

en om vergifnis van ander te aanvaar. 
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• Die klient, in 'n patologiese gesinsisteem, moet geleer word om homself 
psigologies te skei en te differensieer as 'n outonome persoon. 

• Die terapeut moet die klient lei om die oorsprong van sy irrasionele 
skuldgevoelens te verstaan. 

• Beter hanteringstrategiee moet aangeleer word. 
• Verbetering van selfbeeld en aanmoediging tot selfaktualisering. 

5.3.2.2 Vaardighede van die terapeut 

a) Skep 'n veilige klient-terapeut verhouding 

Die skuldgefundeerde persoon moet veilig voel om oor sy vrese en 
skuldgevoelens, wat die gevolg kan wees van byvoorbeeld wrede dade wat 
die persoon gepleeg het, te kan gesels (Gardner, 1993 : 73). 

b) Fokus op die klient se patologiese behoefte om gestraf te word 

Dit is verder belangrik by die hantering van die skuldgefundeerde persoon 
dat die terapeut daarop moet let om nie die klient se patologiese behoeftes 
te bevredig nie. Byvoorbeeld, indien 'n klient weerstand bied teen terapie 
moet die terapeut seker maak dat hy op geen verbale of nie-verbale wyse 
die klient se behoefte om gestraf te word, bevredig nie (Bush, 1989 : 73, 
Gardner, 1 993 : 72). 

c) Toetsstrategiee van kliente 

Volgens Weiss (Bush, 1989 : 104) is kliente gedurig besig met pogings om 
hul te bevry van onbewustelike skuld, deur hul patologiese "beliefs'' te 
ondersoek en om die traumatiese ervarings, wat aanleiding gegee het tot 
hul patologiese menings, te verwerk. · 

Die twee toetsstrategiee word vervolgens kortliks bespreek : 

a) Eksperimentering 

Die klient toets 'n voorspelling of hipotese, wat gebaseer is op 'n 
patologiese mening of waarde, deur 'n eksperimentele aksie uit te voer om 
te kyk of sy voorspelling realiseer. 'n Klient kan byvoorbeeld glo dat indien 
hy aggressief teenoor die terapeut optree, die terapeut horn sal straf, deur 
byvoorbeeld verwytend op te tree. Hy verwag met ander woorde 
ooreenstemmende gedrag wat hy in sy gesin van herkoms ervaar het. 
lndien die terapeut egter neutraal kan bly en daardeur die toets met sukses 
hanteer, kan die klient die afleiding maak dat sy voorspelling nie korrek is 
nie. 
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b) Rolomruiling 

Die klient ruil (sander die terapeut se wete) rolle met die terapeut, deur aan 
die terapeut te doen wat hy as traumaties beleef het. Die klient gebruik 
dan die terapeut se reaksie om sy patologiese mening te hersien. Met 
ander woorde die terapeut word onbewustelik 'n rolmodel deurdat die 
klient met die terapeut se vermoe, om nie getraumatiseerd te voel in die 
situasie nie, te identifiseer. 'n Fisies mishandelde kind wat byvoorbeeld 
nooit deur sy ouers op 'n liefdevolle wyse aangeraak is nie en al sy pogings 
om toenadering tot straf gelei het, sal moontlik aan die terapeut raak of 
toenadering soek om sy mening: "lets is met my verkeerd, want my ma en 
pa wil nooit aan my raak nie", te toets. lndien die terapeut die gedrag 
positief hanteer, kan die klient tot die gevolgtrekking kom dat daar nie 
"iets met horn verkeerd is nie". 

5.3.2.3 Fases in die hantering van skuld 

Fases in die hantering van alle vorme van skuld kan soos volg saamgevat 
word: 

• ldentifiseer problematiese skuldgevoelens. 
• Skei rasionele en irrasionele vorme van skuld. 
• Hanteer rasionele skuld. 
• Hanteer irrasionele skuld met die verbetering van die klient se selfbeeld 

en besluitnemingsvermoe as sekondere doelwitte. 

Rasionele en irrasionele vorme van skuld is outentieke belewinge wat 
afsonderlik of gelyktydig by 'n klient teenwoordig kan wees. Hantering van 
een vorm van skuld impliseer meestal onvermydelik ook die hantering van 
die ander vorm. Die algemene doelwit is om die klient te help om 'n 
positiewe, pro-sosiale waardesisteem te ontwikkel, wat horn in staat sal stel 
om in harmonie met ander te leef en terselfdertyd sy eie behoeftes te 
bevredig (Kyk Tabel 1 - Hoofstuk 3). · 

a) Fase een - ldentifisering van skuldgevoelens 

In hierdie fase moet kliente bewus gemaak word van hul spesifieke 
skuldgevoelens - rasioneel en irrasioneel (kyk Kliente 1 en 3, Tabelle 4 en 6 
- Hoofstuk 4). 

b) Fase twee - Skeiding tussen rasionele- en irrasionele skuld 

Rasionele skuld kom voor wanneer gedrag nie ooreenstem met die persoon 
se standaarde van morele gedrag nie en wanneer werklike skade verrig is. 

lrrasionele skuld is gewoonlik die gevolg van vroee boodskappe wat die 
klient van sy ouers gekry het. Dit kom gewoonlik voor wanneer 'n individu 
skuldig voel oor gedrag waaroor hy geen beheer gehad het nie, 6f wat 
ander nie benadeel het nie, 6f wanneer die individu onaanvaarbaar 
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opgetree het en verkeerdelik glo dat hy totaal sleg is - met ander woorde 
wanneer die skuldgevoel disporsioneel is ten opsigte van die oortreding 
(kyk Kliente l en 3, Tabelle 4 en 6 - Hoofstuk 4). 

c) Fase drie - Behandeling van rasionele skuld 

Kliente moet gelei word om 'n outonome waardesisteem te ontwikkel (kyk 
Kliente l en 2, Tabelle 1, 4 en 5 - Hoofstuk 4). Kliente met irrasionele 
skuld besef dikwels nie dat hulle die reg het om hul eie besluite te neem 
nie en dat hulle nie betekenisvolle ander on be perk hoef te konsidereer nie. 

lndien kliente 'n eie waardesisteem ontwikkel en in ooreenstemming 
daarmee optree, ontwikkel morele trots, selfbevestiging en selfvertroue. 

d) Fase vier - Behandeling van irrasionele skuld 

Suksesvolle terapie met irrasionele skuld vind plaas wanneer die klient 
arga"lese gevolgtrekkings ondersoek en dit vervang met nuwe, 
selfopgestelde, volwasse gevolgtrekkings. Die klient moet tot die slotsom 
kom dat hy die arga'iese gevolgtrekking, naamlik om altyd "goed en gaaf' 
te wees, kan verbreek, indien sy goedheid misbruik word. 

5.3.2.4 Riglyne vir die hantering van skuld 

(Potter-Efron, 1989 : 218; Birkimer, e.a., 1993 : 691; Baumeister, e.a., 
1994 : 259; Bybee, e.a., 1991 : 741; Vangelisti, e.a., 1991 : 43; Jiranek, 
1993 :72). 

Die volgende is algemene riglyne vir die hantering van skuld : 

a) Leer die kliente om te onderskei tussen rasionele en irrasionele skuld 

Soos reeds genoem, is rasionele skuld 'n pynlike toestand wat plaasvind 
wanneer 'n persoon teen sy eie morele waardes of anders gestel, sy 
ge·internaliseerde etiese sisteem optree en ander daardeur benadeel. Dit 
kan ook ontstaan wanneer die persoon slegs teen sy eie morele waardes 
opgetree het, sander dat ander daardeur benadeel is. Rasionele skuld 
motiveer die persoon om die skade wat hy veroorsaak het, te herstel. 
lrrasionele skuld word beleef wanneer die persoon dieselfde pynlike 
toestand beleef, sander om 'n spesifieke waarde te skend of wanneer die 
skuldgevoelens disproporsioneel is ten opsigte van die oortreding. Skuld 
is meestal irrasioneel wanneer die persoon nie sy ge'internaliseerde etiese 
sisteem noukeurig ondersoek nie en uitgediende, skadelike voorskrifte 
navolg, wat dikwels in die gesin van herkoms ontstaan het. 

Die oorkoepelende doelwit is dat kliente hul waardesisteme moet 
ondersoek. Die taak van die terapeut is dus om kliente aan te moedig om 
vir hulself 'n onafhanklike, gedefineerde waardesisteem te ontwikkel (kyk 
Tabel 1 - 3.3.5. l ). 

177 



Terapeute kan die volgende kriteria in gedagte hou om vas te stel of die 
klient in ooreenstemming met 'n rasionele waardesisteem leef: 

• Die waardes is vrywillig deur die persoon self gekies. 
• Die persoon kan die waardes openlik noem en bespreek. 
• Die individu leef konsekwent in ooreenstemming met sy waardes. 

lrrasionele skuldgevoelens herstel gewoonlik wanneer 'n klient vanaf 'n pre
konvensionele moraliteit, (met ander woorde vanaf 'n gehoorsaam- en 
straforientasie) beweeg na konvensionele moraliteit, (met ander woorde 
selfhandhawing) en dan beweeg na post-konvensionele moraliteit (wat die 
moraliteit van selfaanvaarde morele waardes is). 

Kohlberg se fases van morele ontwikkeling word vervolgens gefllustreer. 

Tabel 12 Koh/berg se fas es van morele ontwikkeling 

(Juderdom -V1Ak ..Stnlffum ..SOort 9edrn9 
I 

Prekonvensionele 
vlak Stadium 1 : Die kind gehoorsaam 

Straf- en reels om straf te 
O~eer gehoorsaamhe vermy. 
5~9 }CUM" ids orientasie 

Stadium 2: Die kind gehoorsaam 
Na·1ewe reels om beloning 
hedonistiese of gunste te verkry. 
en 
instrumentele 

II orientasie 

Konvensionele 
vlak 

Stadium 3: Die kind gehoorsaam 
"Goeie reels om aanvaar te 

V~meefte- seun/meisie word en verwerping 
~e- orientasie te vermy. 

et'\/ 

vo-Lw~ 
Stadium 4: Die individu aanvaar 
"Wet en orde" reels omdat hy horn 
orientasie daarmee identifiseer en 

III dit as belangrik vir die 
handhawing van die 

Postkonvensionele 
samelewing beskou 

vlak 
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s~ 'JI\/ kielw Stadium S: Die individu beskou 
per~ Sosiale reels as kontraktuele 

vdlw~ ooreenkoms ooreenkomste wat ten 
orientasie doel het om die regte 

van die individu te 
beskerm en die 
algemene welsyn te 
bevorder 

Stadium 6: Die persoon tree op 
Orientasie volgens selfgekose 
volgens beginsels wat op 
universeel- universele waardes 
etiese berus 
beginsels 

b) Verbind irrasionele skuld met sy oorsprong in die gesin van herkoms 

Skuld ge"i'nduseerde boodskappe en gedrag in die gesin van herkoms word 
ge·i'nternaliseer deur die klient en die oortreding of selfs net die 
bevraagtekening van hierdie boodskappe lei tot intense skuldgevoelens. 

Tabel 13 Voorbee/de van skuld gei'nduseerde boodskappe van ouers 

Skuld gelnduseerde boodskap 

''.Jy moet altyd in beheer wees" 

Voorbeelde 

• Alie aggressie moet onderdruk 
word. 

• Selfdissipline is 'n hoer prioriteit as 
persoonlike behoeftes. 

• Honderde reels word neergele wat 
spontane gedrag onderdruk. 

• Die kind moet gehoorsaam wees 
sonder om te bevraagteken. 

• Kinders moet altyd op hulle hoede 
wees om nie te oortree nie. 

"Ek weet presies wat jy dink en jy • Ouers gee voor hulle kan hul 
beter dadelik van gedagte kinders se gedagtes lees. 
verander" 
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• Ouers beveel hul kinders om hul 
gedagtes te alle tye "skoon" te hou. 

• Ouers trek nie 'n grenslyn tussen 
private en openbare voornemens 
nie. 

• Die kind word gestraf indien die 
ouer vermoed dat die kind 'n 
verkeerde daad oorweeg. 

"Ek is jou ouer en daarom moet jy • Ouers glo hulle het die reg om te 
presies maak soos ek se" straf of te dreig, omdat hulle ouer 

en "sterker" is as hulle kinders. 
• Ouers verwag gehoorsaamheid, 

omdat hulle glo hulle het die gesag 
om respek af te dwing. 

• Hulle verwag gehoorsaamheid 
ongeag hulle eie morele gedrag of 
regverdigheid. 

"Ons weet almal hoe jy regtig is" • Ouers stel streng more le 
standaarde met die verwagting dat 
die kind dit sat oortree. 

• Kinders word dikwels onskuldig 
blameer. 

• Ouers tree hipokraties op. 
• Ouers projekteer hulle eie skuld op 

die kind. 

'1y moes iets verkeerd gedoen • 
het, want sy is dan kwaad vir jou" 

Die kind word konstant blameer 
sander dat hy gese word wat hy 
verkeerd gedoen het. 

"Ek sal dit nooit vergeet of jou • Ouers verdeel die lewe in "goed" en 
vergewe vir watjy gedoen het nie" "sleg" en indien die kind verkeerd 

opgetree het, bly hy vir altyd in die 
skuld daaroor. 

• Kinders leef in vrees dat hulle die 
volgende een kan wees wat vir altyd 
op die "skuldlys" geplaas word. 
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'Jy is die oudste kind en daarom • 
is dit jou verantwoordelikheid om 
na die ander kinders te kyk" 

Ouers sien skuld as 'n kollektiewe 
fenomeen en elke gesinslid leer om 
verantwoordelikheid vir die dade 
van ander te neem. 

• Wat met een kind gebeur, affekteer 
al die kinders. 

Sodra die boodskappe ge·identifiseer is, kan hulle uitgedaag word. Dit is 
die terapeut se taak om die klient bewus te maak van irrasionele 
boodskappe deur dit direk te bevraagteken. Hy kan byvoorbeeld vir die 
klient vra : "Wie het dit vir jou gese?", "Hoe weet jy dit is waar?", "Is dit wat 
jy glo of is dit iemand anders wat wil he jy moet dit glo?" Die doe I van die 
ondervraging is om die klient te kry om sy waardes te ondersoek en om die 
oortuiging wat die klient as 'n absolute waarheid aanvaar het, te 
bevraagteken. Die bevraagtekening gee ook 'n belangrike boodskap aan 
die klient, naamlik dat waardes bevraagteken kan word, sonder dat daar 'n 
krisis volg. 

c) Verbind irrasionele skuld met onderliggende vrees vir straf 

Dit blyk dat vrees, veral vrees vir straf, meestal met irrasionele 
skuldgevoelens geassosieer word. Met ander woorde, die individu het 
moreel slegs ontwikkel tot die prekonvensionele vlak (kyk Tabel 12 -
Hoofstuk 5). Volgens verskeie navorsers (Potter-Efron, 1989 : 222; 
Tangney, 1995 : 1138) vind rasionele skuld sy oorsprong in positiewe, pro
sosiale empatie, terwyl irrasionele skuld sy oorsprong vind in vrees of 
vermyding van straf. 

Aggressiewe impulse, selfs slegs selfhandhawende gedrag, is meestal 
onaanvaarbaar vir kliente met skuldgevoelens. Die ekstreme skuldige 
persone reageer op hul eie inisiatief asof dit so "gevaarlik" is, dat dit 
gedemp moet word voordat daar iets "vreesliks" gebeur. lnisiatief word 
dus verbied en die individu verwag straf en nie beloning vir onafhanklike 
gedrag nie. 

Die terapeut kan sy klient help om bewus te word van die verband tussen 
skuld en vrees. Een wyse waarop dit gedoen kan word, is om aan die klient 
te vra wat sou gebeur het indien hy die morele voorskrifte van sy ouers sou 
verontagsaam. Meeste skuldgeneigde persone sal min of meer soos volg 
reageer : "O nee, ek sou dit nooit doen nie. My ouers sou werklik baie 
kwaad gewees het. Hu/le sou my definitief straf. 

Die terapeut moet die klient help om tot insig te kom dat sy morele 
sisteem gebaseer is op vrees eerder as positiewe waardes. Kohlberg (kyk 
Tabel 12 - 5.3.2.4) se fases van morele ontwikkeling behoort handige 
riglyne te bied aan die terapeut. 
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d) Moedig selfhandhawing aan 

Oormatige skuld lei dikwels tot patologiese onderdanigheid (Tangney, 
1992: 673). Die skuldgefundeerde individu moet leer dat hy die reg het 
om inisiatief te neem om sodoende sy eie regte te beskerm. 

Die aanleer van selfhandhawende gedrag moet gepaardgaan met 'n 
ondersoek na die oorsprong van irrasionele en rasionele skuld. Die aanleer 
van selfhandhawende gedrag gaan dus met terapie gepaard en word nie as 
afsonderlike deel van terapie hanteer nie. 

e) Help kliente om hul waardesisteem te ondersoek en 'n rasionele 
waardesisteem te ontwikkel 

Meeste irrasioneel, skuldgefundeerde persone vind dit moeilik om hul eie 
waardes te bepaal, aangesien hulle nog altyd slegs geleef het met die doel 
om aan die wense en eise van ander te voldoen. Die rol van die terapeut is 
slegs om die natuurlike proses van verandering van waardes te fassilliteer. 
Die terapeut kan byvoorbeeld aan die klient vra hoe hy as persoon verander 
eerder as om verandering te forseer. Vrae soos, "Wat 9/0 jy nou?", "Hoe het 
jou basiese waardes verander?", "Watter keuses het jy?" en "Wat is regtig 
belangrik vir jou", herinner die klient dat hy alreeds besig is met 'n kritiese 
evaluering van sy totale morele sisteem. 

Die terapeut moet die klient help om sy nuwe, meer buigsame 
waardesisteem in die openbaar te kan uitleef. Verskeie terapeutiese 
tegnieke, soos die lee-stoel tegniek, rolspel, psigodrama, ensovoorts kan 
gebruik word. Herhaaldelike motivering en inoefening van nuwe waardes 
in 'n veilige terapieruimte is essensieel (Birkimer, e.a:, 1993 : 691 ). 

f) Moedig kliente aan om hul skuldgevoel as waarskuwing te sien 

Terapeute moet hul kliente leer om die belewing van skuldgevoelens as 
teken te sien om hul huidige keuse te ondersoek. Die klient se 
skuldgevoelens is 'n boodskap dat dit wat hy doen of dink, moreel verkeerd 
is . Dit is belangrik om die gedrag wat die skuldgevoel veroorsaak het, te 
ondersoek en te bepaal watter morele reel onderliggend aan die 
skuldgevoel is. Dit is slegs dan wanneer daar bepaal kan word of die 
skuldgevoel rasioneel of irrasioneel is. lndien geen onderliggende reel 
gevind kan word nie, is dit moontlik dat die klient 'n irrasionele 
skuldgevoel beleef. 

g) Daag verdedigingsmeganismes uit 

In Hoofstuk 2 (kyk 2.8.2.1) is die verskillende verdedigingsmeganismes van 
skuld bespreek. Persone wat hierdie verdedigingsmeganismes 
implementeer, beleef minder bewustelike skuld en die terapeut moet 
ver-
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sigtig wees om die verdedigingsmeganismes te vinnig af te breek. Dit is 
egter belangrik dat kliente van hul verdedigingsmeganismes bewus 
gemaak word. Die terapeut kan byvoorbeeld van konfrontasie gebruik 
maak deur diskrepansies in die klient se woorde en dade uit te wys of om 
die klient te wys op teenstrydighede in sy Stellings. Byvoorbeeld: ''jy se dat 
jy verantwoordelik /ewe, maar jy erken dat jou gedrag onverantwoordelik 
was" of "Jy het 'n persoonlike kontrak met jouself ges/uit dat jy na jouself 
sal kyk. Doen jy dit op die oomblik"? 

h) · Verander 'n voorneme na 'n plan van aksie 

Om net skuldgevoelens te beleef, verseker nie noodwendig verandering 
nie. Die woorde : "Ek sal dit nooit weer doen nie", is 'n nuttelose stelling 
indien dit nie oorgaan na 'n plan van aksie nie. Die planne moet duidelik, 
eenvoudig en pragmaties wees. Die terapeut kan byvoorbeeld aan die 
klient se : "Die sku/d wat jy be/eef is waardeloos. Jy het moontlik al 
verskeie kere so gevoel, net om dit wat jou sku/dig laat voe/, weer te doen. 
Wat is jy bereid of in staat om te doen sodat jy nie weer so hoe( te voe/ 
nie?" 

Terapeute kan maklik oorweldig word deur die emosionaliteit wat met 'n 
belydenis gepaardgaan, maar dit is belangrik om te onthou dat skuld alleen 
nie 'n persoon sat verander nie. 

5.3.2.5 Terapeutiese tegnieke 

a) Begeleide "Imagery" 

Volgens Yapko (Hammond, 1990 : 321) is transendensie (hipnoterapie) 'n 
effektiewe tegniek wanneer met emosies soos skuld gewerk word, veral 
wanneer die emosies nie beskikbaar is op 'n bewuste vlak nie. Deur 
transendensie kan die individu se bewussyn verskerp word ten opsigte van 
die oorsprong van skuld en kan die emosie geelimineer word (kyk 
lllustrasie 7 - Hoofstuk 3). 

Begeleide "imagery", wat insluit regressie na 'n vroee lewensfase asook 
egoversterking om selfbeeld en selfvertroue te verbeter, is 'n uitstekende 
tegniek om skuldgevoelens wat in die klient se kinderdae ontstaan het, te 
elimineer. 

In die geval van skuld is dit meestal nodig om "imagery" te begin met 'n 
begeleide ontspanningsoefening, aangesien kliente gewoonlik angstig en 
gespanne voel (sien lllustrasie 3 - Hoofstuk 3). 

Sodra die terapeut en klient die oorsprong van skuldgevoelens bepaal het, 
moet die klient geleentheid kry om sy skuldgevoelens te ontlaai (kyk 
lllustrasie 4 en 5 - Hoofstuk 3). 
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b) Affektiewe brug 

Die tegniek word toepas deur transendensie. Die terapeut moet eerstens 
die klient ontspan deur byvoorbeeld van "imagery" (kyk 3.3.6.1 en 
lllustrasie 3 - Hoofstuk 3) gebruik te maak. Deur die tegniek word die 
klient vanaf 'n huidige skuldervaring oor "'n brug van tyd" teruggeneem na 
die oorsprong van sy skuldgevoelens in sy verlede (kyk lllustrasie 5 -
Hoofstuk 3). 

Die volgende stap van terapie is om die klient te help om die emosies te 
aanvaar en dit los te laat as nie meer funksioneel nie (kyk lllustrasie 7 -
Hoofstuk 3). 

c) Herkonstruering 

Herkonstruering is gebaseer op die aanname dat disfunksionele gesinne 
patologiese interaksiepatrone gevorm het en daardeur selfaktualisering 
dwarsboom. Grense tussen subsisteme is te rigied of te vaag, of 
gesinslede het nie geleer om van een subsisteem na 'n ander te verskuif nie 
(Moursund, 1985 : 194). Gesinne met patologiese grenslyne verval in 'n 
bose kringloop van intense skuldgevoelens, woede, wangedrag, ensovoorts 
wat dan skuldgevoelens verder intensifiseer (kyk lllustrasie 8 en 3.3.6.1, c -
Hoofstuk 3). 

Gesinne moet tot insig gebring word ten opsigte van die grense van hul 
subsisteme (kyk Figure 12 en 1 3). Die terapeut se taak is om patologiese 
grense tussen gesinslede te verskuif sodat die afstand en lidmaatskap aan 
'n subsisteme verander. 

Figuur 12 Grense van gesinne of subsisteme 

Diffuse grense Oorrigiede grense 
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Figuur 13 Subsisteme van die gevallestudie 
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Die volgende is tegnieke om nuwe grense in die gesin te vestig : 

• Deur kognitiewe intervensies word die gesin tot insig gebring ten 
opsigte van hul subsisteme, die terapeut kan byvoorbeeld se : ''jy is 
behulpsaam om al sy vrae vir hom te beantwoord" of "Se dit ook die 
ander?", "Kan jy werklik sy brein lees?", "Verstaan jy jou ander kind 
ook so goed?", ensovoorts. 

• Die terapeut behoort subsisteme tydens terapie op te breek deur 
byvoorbeeld te vra dat lede van 'n diffuse subsisteem 'n taak uitvoer 
soos om 'n legkaart te bou. Werksopdragte wat daarop gerig is om 
subsisteme te verskuif, kan aan die gesin gegee word . 

• Subsisteme kan ook verander word deur die tydsduur vir die uitvoer 
van take te verleng of te verkort. Take wat reeds deur subsisteme 
uitgevoer word, moet verkort word, terwyl langer take aan gesinslede 
met diffuse grense gegee word. 

• Psigodrama is 'n effektiewe tegniek om die gesin tot insig te bring 
van hul subsisteme asook elke gesinslid se rol om die patologiese 
gesinsituasie of "fusion" in stand te hou (kyk gevallestudie, 3.3.6). 

d) "Reframing" (Herdefiniering) 

Dit is die taak van die terapeut om byvoorbeeld 'n oorverantwoordelike 
ouer te herdefinieer as die skuldige persoon in die gesin wat ander 
gesinslede se verantwoordelikheid "gesteel" het. Dit impliseer dat hy in sy 
skuldige gedrag, die rol van 'n dief speel wat die reg van ander om 
verantwoordelik op te tree, steel. Met die aanleer van gedrag om nie 
oorverantwoordelik op te tree nie, ervaar kliente verligting om nie meer 
die "dief' te wees wat skuld "steel" nie (Potter-Efron, 1989 : 267) (kyk 
gevallestudie, 3.3.6). 

e) Skuldkompetisies 

Hierdie terapeutiese tegniek word in groepsterapie toegepas. 
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Skuldkompetisies is 'n effektiewe tegniek om groepslede aan te moedig om 
hul skuldgevoelens vry te laat. Die terapeut kan 'n skuldkompetisie hou en 
die lede vra om te kyk wie die meeste skuldgevoelens beleef. Oor die 
algemeen begin lede met onbelangrike verklarings, soos "Ek voe/ skuldig 
wanneer die huis nie netjies is nie" en gaan dan oor na meer belangrike 
verklarings. Wanneer groepslede aangemoedig word om die kompetisie as 
'n belangrike instrument vir hul eie ontwikkeling te beskou, sal die groep 
oorgaan na die volgende fase. 

Dit is belangrik dat die terapeut al die deelnemers as "wenners" aankondig, 
omdat hulle dit reggekry het om hulself te ondersoek, en nie 'n spesifieke 
persoon as wenner aan te wys nie. 

f) "Albasters en Aartapppels" 

Hierdie tegniek is spesifiek doeltreffend vir persone wat geokkupeerd met 
skuldgedagtes is, konstant bekommerd is oor ander en vir persone wat 
weens vrees hul skuld as verdedigingsmeganisme gebruik om te verhoed 
om byvoorbeeld uiting te gee aan hul woede en afkeur. 

Kliente kry die opdrag om 'n aantal aartappels met hul saam te dra vir elke 
skuldgevoel wat hy het. Met die daarop volgende terapiesessies kry hy 
geleentheid om sy skuldgevoelens te hanteer. Die getal skuldgevoelens 
wat hanteer is, is ook die getal aartappels wat hy nie meer saam met horn 
hoef te dra nie. 

Indien 'n klient weerstand bied ten opsigte van die hantering van een 
skuldgevoel (verteenwoordig in 'n aartappel), gebeur dit dikwels dat die 
aartappel begin uitloop of selfs sleg word. Dit is op hierdie punt van 
terapie wat die terapeut en klient (wat teen hierdie tyd al moeg is om die 
aartappels rand te dra), ondersoek moet instel na die effek wat sy 
skuldgevoel op sy lewe het. Dit impliseer dat om te "kyk" na die effek van 
die klient se skuldgevoelens, dit al baie oud is en ooreenstem met die 
slegte aartappel. 

5.4 SAMEVATTING EN SLOT 

Die hoop van die persoon wat sy skaamemosies met die terapeut deel, is 
om aanvaarding en begrip van die terapeut te verkry. Die hoop van die 
skuldgefundeerde persoon is om vergifnis te ontvang (Andrew, e.a., 1983 : 
301). 

Om die bogenoemde wense van kliente te vervul, is dit die opgaaf van die 
terapeut om 'n veilige terapeutiese ruimte te stig sodat kliente veilig voel 
om oor hul skuld- en skaamervaringe te gesels. Dit is slegs wanneer 
kliente hulself openbaar en hul skuld- en skaamervaringe verbaliseer wat 
genesing kan plaasvind. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING. BEVINDINGE EN MNBEVELINGE 

6.1 INLEIDING 

Die doel van Hoofstuk 6 is om 'n samevatting van bevindinge, 
aanbevelings, tekortkominge en bydraes van die studie te bespreek. 

Die navorser het met die studie beoog om deur middel van 'n 
literatuurstudie 'n diepteondersoek te doen oor die fenomene skuld en 
skaamte. Die twee emosies is tot dusver vanuit twee wyd uiteenlopende 
perspektiewe bestudeer, wat daartoe gelei het dat daar nie 'n raamwerk ten 
opsigte van die hantering van die twee emosies vir die opvoedkundige 
sielkundige bestaan het nie. Die navorser wou tot insig kom van beide 
skuld en skaamte vanuit 'n intrapsigiese asook 'n interpersoonlike 
benadering om sodoende vir die opvoedkundige sielkundige 'n 
psigoterapeutiese model vir skuld en skaamte daar te stel. 

'n Doel van die eerste literatuurstudie (Hoofstuk 2), was om duidelik te 
differensieer tussen skuld en skaamte. Die twee emosies is outentieke 
belewinge en word dikwels deur terapeute onder een sambreel hanteer. 
Met die tweede literatuurstudie (Hoofstuk 3) het die navorser beoog om 
psigoterapeutiese riglyne vir opvoedkundige sielkundiges voor te stel vir 
die hantering van skuld en skaamte. 

Die plan van die navorser was verder ook om vir die opvoedkundige 
sielkundige 'n meetinstrument daar te stel om skuld of skaamte te 
identifiseer, om die intensiteit van die emosies te bepaal en om te 
onderskei tussen die belewinge van rasionele en irrasionele skuld en 
skaamte. Bestaande meetinstrumente is vanuit 'n intrapsigiese en 
interpersoonlike benaderingswyse opgestel, wat beteken dat die 
opvoedkundige sielkundige 'n keuse moes maak tussen een van die twee 
benade ri ngswyses. · 

'n Verdere doelstelling was om 'n empiriese studie te doen deur kwalitatief 
na 'n paar gevallestudies te kyk. Die empiriese studie is gedoen aan die 
hand van bevindinge van die twee literatuurondersoeke, Hoofstukke 2 en 3. 
Met die empiriese studie was die plan van die navorser om die effektiwiteit 
van die vraelys en die voorgestelde psigoterapeutiese model te toets. 
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6.2 SAMEVATTING VAN BEVINDINGE UIT DIE LITERATUURSTUDIES 

6.2.1 Differensiele diagnose 

Alhoewel skuld en skaamte soms in tandem by kliente voorkom, is die twee 
fenomene outentieke belewinge. Verskille tussen skuld en skaamte word 
vervolgens saamgevat : 

a) Belewinge van skaamgevoelens het direk met die self te doen. By 
skuld is die fokus op die daad wat gedoen of versuim is. 

b) Skaamgeneigde persone korreleer met gebrekkige vermoe tot 
empatie, die geneigdheid om te blameer, gereelde belewing van 
woede, verlies van selfbeheer en selfgeorienteerdheid. 
Skuldgeneigde persone korreleer met morele gedrag en empatie. 

c) Verlies aan selfkonsep is kenmerkend van skaamte. 'n Groter 
selfbeeld diskrepansie hou verband met 'n groter gedisponeerdheid 
tot skuld. Skuld korreleer ook met 'n hoer ideale selfkonsep. 

d) Veldafhanklike persone, met hul minder gedifferensieerde self is 
meer geneig tot die minder gedifferensieerde belewing van skaamte. 
Veldonafhanklike persone met hul meer duidelik gedifferensieerde 
self is meer geneig tot skuld, wat die differensiasie tussen self en 
gedrag behels. 

e) Skaamgefundeerde persone is geneig om meer egosentries te wees, 
terwyl persone wat skuldgefundeerd is, meer ander-georienteerd is. 

f) Skaambelewinge word gekenmerk deur gevoelens van akute pyn, 
self-veragting, waardeloosheid, hulpeloosheid, ontbloting, 
defektiwiteit, minderwaardigheid, selfbewustheid en vernedering. 
Skuldbelewinge word gekenmerk deur gevoelens van isolasie, 
spanning, onsekerheid en berou oor die "verkeerde" daad. 

g) Affektiewe korrelate van skaamemosies is dikwels persepsies van 
minderwaardigheid, woede, gebelgdheid, fyngevoeligheid, 
ge·irriteerdheid en vyandigheid. Affektiewe korrelate van 
skuldemosies is spanning, antisipasie en vrees vir straf en 'n 
behoefte om die "verkeerde" daad te herstel. 

h) Skaamte is 'n meer pynlike ervaring as skuld en impliseer 'n gevoel 
van ontbloting voor 'n werklike of verbeelde gehoor. Hierdie 
implikasie lei daartoe dat die persoon 'n begeerte kry om te vlug en 
van die aarde te verdwyn. Skuldgevoelens, in skerp teenstelling hou 
persone konstruktief betrokke in die interpersoonlike situasie 
deurdat die individu die skade wat berokken is, wil herstel. 
Skuldbelewing motiveer die begeerte om te bely en om verskoning te 
vra. 
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i) Emosionele response van 'n skaam persoon tydens 'n skaamervaring 
is tweevoudig. Hy voel vernietig beide omdat hy so 'n veragtelike 
persoon is en omdat hy sy defektiwiteit totaal ontbloot beleef. Die 
primere reaksies op skuld is kognitief en handelend van aard. Die 
persoon se denke word geokkupeer met gedagtes oor dit wat hy 
gedoen het, wie hy benadeel het en wat hy kan doen om te vergoed. 

j) Skaamte lei tot 'n aantal outonome reaksies soos om te bloos, te 
sweet en ontvlugting deur byvoorbeeld weg te kyk. Skuld word nie 
met direkte fisiologiese response geassosieer nie. 

k) Skaam persone internaliseer hul skaamte wat dan die kern van hul 
persoon en identiteit word. Die persone se identiteit verander na 
waardeloos, onbevoeg, hulpeloos, ensovoorts wat daartoe lei dat die 
persoon sy ware self bedek deur vals selwe aan te neem. Persone 
met skuldgevoelens beleef spanning ten opsigte van 'n "goed/sleg" 
identiteit, maar hul identiteit bly in wese onveranderd. 

I) Skaamgefundeerdheid vind oorsprong in skaamemosies wat 
ge·internaliseer word. Skuld ontstaan wanneer die gewete op 'n te 
streng, moralistiese wyse ontwikkel en as gevolg van skuld
ge·induseerde boodskappe. 

m) Skaamte korreleer meer met affektief verwante versteurings, soos 
depressie. Skuld korreleer meer met kognitief verwante versteu
rings, soos obsessief-kompulsiewe gedagtes en gedrag. 

n) Die skaam persoon bedek sy skaamte in terapie en soek aanvaarding 
van die terapeut. Die persoon met skuldgevoelens praat makliker 
oor sy skuldervaringe, het 'n behoefte om te bely en soek vergifnis 
by die terapeut. 

6.2.2 Terapeutiese benadering ten opsigte van skuld en skaamte 

6.2.2.1 Skaamte 

a) Vaardighede van die terapeut 

Die terapeut moet die klient motiveer om oor sy skaamervaringe te gesels, 
aangesien verbalisering van skaamte tot genesing lei. Hy moet ook aan die 
klient die hoe koste daaraan verbonde om sy skaamte te verberg, 
verduidelik. Die terapeut moet verder oorlewing van skaamte demonstreer 
en skaamte etiketteer vir wat dit is. 

b) Riglyne vir die hantering van skaamte 

Om suksesvol in die hantering van skaamte te wees moet die terapeut 
fokus op die klient-terapeut verhouding. Riglyne vir terapeute om 'n 
effektiewe klient-terapeut verhouding te stig, is die volgende : 
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• Skep 'n veilige terapeutiese ruimte. 
• Aanvaar die klient se skaamte en motiveer horn om by die 

skaamervaring te bly. 
• Terapeute moet hul eie skaamte tydens terapie opsy skuif en vanuit 'n 

eksterne verwysingsraamwerk werk. 
• Die terapeut se voorstelling van sy self is van uiterste belang in die 

hantering van skaamte. In die voorstelling van 'n outentieke self 
modelleer die terapeut die vermoe om skaamte te verduur en as 
normale emosies te beleef. 

• Die terapeut moet 'n aantal toetse deur kliente verwag om aanvaarding 
en vertroulikheid te meet. Skaam persone evalueer die terapeut 
voortdurend vir enige tekens van verwerping. 

• Skaam persone praat nie maklik oor hul skaamervaringe nie en daarom 
moet die terapeut oplet na enige wenke van skaamte soos 'n 
oenskynlike onbelangrike onderwerp, oe wat wegkyk, ensovoorts. 

• Die woede van skaamgefundeerde individue moet as 
verdedigingsmeganisme teen ontbloting hanteer word. 

c) Terapeutiese fases in die hantering van skaamte 

i) Huidige skaamte van 'n klient moet in verband met sy gesin van 
herkoms gebring word. 

ii) Die klient moet ondersteun word om die pyn van sy skaamte weer te 
beleef. 

iii) ldentifiseer die klient se "losses" en ondersteun horn in sy rouproses. 

iv) ldentifiseer bondgenote van die hede asook van die verlede. 

v) Ondersteun die klient om beskikbare bronne te gebruik. 

vi) Ondersteun die klient om 'n nuwe identiteit rondom 'n positiewe 
selfkonsep te vorm. 

d) Terapeutiese tegnieke 

i) Gebruik "antidote" behandeling om die oorsprong en gevolge van die 
klient se skaamte te identifiseer. Die terapeut moet die klient 
ondersteun om die arga·lese gevolgtrekkings waartoe hy as kind 
gekom het, te identifiseer. 

ii) Die opstel van 'n skaamprofiel om die klient bewus te maak van sy 
onbewuste skaamte. Die terapeut lei die klient om te dink aan 
situasies waar sy interpersoonlike behoeftes nie vervul is nie, sy 
emosies misken is en hoe hy dit beleef het. 

iii) "Reparenting imagery" is daarop gemik om die klient se onteiende 
dele van die self weer in bes it te neem. Kliente moet geleer word om 
hul "inner child" of adolessente self aktief te vertroos. 
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iv) Disinternalisering van ge"lnternaliseerde beelde om die sterk 
ge·lnternaliseerde ouerbeelde aktief te disinternaliseer. Die terapeut 
dien as positiewe identifikasiefiguur. 

v) Deur "refocusing" van aandag, leer kliente om huidige skaam
ervaringe te hanteer deur hul fokus na buite die self te verskuif. 

vi) Deur die opstel van 'n "trotslys" leer die klient om 'n beeld van sy self 
te verkry, sy self te waardeer, te respekteer en om trots te wees op 
sy self 

vii) Spieelwerk is daarop gemik om aanvaarding van en intieme kontak 
met die self te realiseer. 

viii) Opgestopte diere of poppe kan gebruik word om die interpersoonlike 
brug tussen die klient en terapeut te behou wanneer die klient begin 
om homself te onttrek. 

ix) Konkrete voorwerpe word gebruik by kliente wat dit moeilik vind om 
te verbaliseer. Die klient word gevra om ooreenkomste tussen 
homself en die voorwerp te identifiseer. 

x) Deur die gebruik van kleiwerk verkry kliente 'n gevoel van beheer en 
momentum om pynlike gevoelens te eksternaliseer. 

6.2.2.2 Skuld 

a) Vaardighede van die terapeut 

Die terapeut is verantwoordelik vir die skep 'n veilige klient-terapeut 
verhouding. Dit is ook belangrik dat die terapeut daarop moet let om nie 
die klient se patologiese behoefte om gestraf te word, bevredig nie. Verder 
moet die terapeut bewus wees daarvan dat kliente voortdurend poog om 
patologiese menings te ondersoek en te termineer deur dit herhaaldelik 
deur die terapeut te toets. 

b) Fases in die hantering van skuld 

Fases in die hantering van skuld kan soos volg saamgevat word : 

i) ldentifiseer problematiese skuldgevoelens. 

ii) Skei rasionele en irrasionele skuld. 

iii) Skei rasionele en irrasionele vorme van skuld. 

iv) Hanteer rasionele skuld. 
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v) Hanteer irrasionele skuld met die verbetering van die klient se 
selfbeeld en besluitnemingsvermoe as sekondere doelwitte. 

c) Riglyne vir die hantering van skuld 

i) Leer kliente om te onderskei tussen rasionele en irrasionele skuld. 
Kliente moet aangemoedig word om vir hulself 'n onafhanklike, 
gedefinieerde waardesisteen te ontwikkel. 

ii) Verbind irrasionele skuld met sy oorsprong in die gesin van 
herkoms. Skuld ge·lnduseerde boodskappe in die gesin van herkoms 
moet ge"identifiseer en bevraagteken word. 

iii) Die terapeut moet irrasionele skuld met onderliggende vrees vir straf 
verbind. Hy moet verder die klient motiveer om vanaf die 
prekonvensionele vlak van morele ontwikkeling (morele gedrag is 
gebaseer op verdediging om sodoende straf vry te spring) oor te 
gaan na die postkonvensionele vlak van morele ontwikkeling 
(rasionele moraliteit gebaseer op die gewete van die persoon om in 
ooreenstemming met die bree samelewing te leef). 

iv) Om patologiese onderdanigheid wat dikwels by skuldgefundeerde 
persone voorkom te verminder, is dit die taak van die terapeut om 
die klient aan te moedig tot die ontwikkeling van inisiatief en 
selfhandhawing. 

v) Die terapeut moet die klient help om sy waardesisteem te ondersoek 
en 'n rasionele onafhanklike waardesisteem te ontwikkel 

vi) Die terapeut moet sy kliente aanmoedig om hul skuldgevoel as 
teken, om hul huidige lewenstyl in oenskyn te neem, te sien. 

vii) Kliente moet bewus gemaak word van hul verdedigingsmeganismes. 

viii) Die terapeut moet saam met die klient 'n sistematies plan van aksie 
opstel om gedrag wat tot skuldgevoelens lei, te staak. 

d) Terapeutiese tegnieke 

i) Begeleide "imagery" wat insluit regressie na 'n vroee lewensfase 
asook egoversterking om selfbeeld en selfvertroue te verbeter, is 'n 
uitstekende tegniek om skuldgevoelens wat in die klient se 
kinderdae ontstaan het, te elimineer. Deur begeleide "imagery" kan 
die terapeut die klient help om te ontspan, sy skuldgevoelens te 
ontlaai en om die oorsprong van sy skuldgevoelens te elimineer. 

ii) Deur die affektiewe brug tegniek neem die terapeut die klient oor 'n 
brug van tyd, vanaf sy huidige bestaan na sy kindertyd. Die tegniek 
word gebruik om die oorsaak van 'n klient se skuldgevoelens te 
identifiseer. 
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iii) Die terapeut kan gebruik maak van herkonstruering om 
disfunksionele gesinne se patologiese interaksiepatrone te staak. 
Kliente word bewus gemaak van die grense tussen hul subsisteme. 
Die terapeut se taak is om te rigiede of diffuse grense te verskuif. 

iv) "Reframing" kan deur die terapeut gebruik word in 'n situasie waar 
een van die gesinslede die verantwoordelikheid van ander gesinslede 
oorgeneem het. Die gesinslid word dan die "dief' wat ander se 
verantwoordelikheid "steel". 

v) Deur skuldkompetisies in groepsterapie te hou, motiveer die 
terapeut sy kliente om oor hul skuldervaringe te gesels. 

vi) Terapeute kan verder gebruik maak van die "albaster en aartappel" 
tegniek wat daarop neerkom dat die klient na 'n verloop van tyd 
besef dat sy skuldgevoelens 'n "slegte" effek op sy lewe het. 

6.3 SAMEVATTING VAN BEVINDINGE UIT DIE EMPIRIESE STUDIE 

'n Meetinstrument, naamlik die Skuld en Skaamte Vraelys is opgestel en op 
'n aantal proefpersone toegepas. Die doel van die meetinstrument was om 
duidelik te kan differensieer tussen skuld en skaamte, om die intensiteit 
van beide skuld en skaamte te bepaal, asook om patologiese skuld en 
skaamte van rasionele skuld en skaamte te kan onderskei. Ander 
verkenningsmedia is ook ingeskakel. 

Bevindinge van die loodsondersoek en van die proefpersone het daarop 
gedui dat die vraelys duidelik kon differensieer tussen skuld of skaamte. 
Die intensiteit van skuld- of skaamgevoelens kon bepaal en uitgedruk word 
in terme van 'n persentasie. Die vraelys het ook as uiters effektiewe 
aanknopingspunt vir verdere gesprekvoering gedien. 

Voordat proefpersone gevra is om die vraelys te voltooi, is 'n ongestruk
tureerde onderhoud gevoer met die doel om 'n veilige terapeutiese ruimte 
en vertrouensverhouding te stig. Na die invul van die vraelys is 'n verdere 
ongestruktureerde onderhoud gevoer. Die navorser het gevind dat 
proefpersone met hierdie onderhoud meer gemaklik gevoel het om oor hul 
private ervaringe van skuld en skaamte te gesels. Relevante inligting is 
meestal met die tweede onderhoud verkry. 

Na aanleiding van die vraelys en ongestruktureerde onderhoude, is terapie 
be plan. 

Drie proefpersone, twee met skuld en een met skaamte het terapie 
ontvang. Daar is aan die hand van die ongestruktureerde onderhoud 
vasgestel dat een van die proefpersone met skuld ook pynlike 
skaamemosies beleef. Terapie is aan die hand van die literatuurhoofstuk, 
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Hoofstuk 3, toegepas. Na terapie is die proefpersone weer aan die hand 
van die vraelys geevalueer. Bevindinge van die herevaluasie dui daarop dat 
al drie proefpersone se intensiteit van skuld- of skaamemosies verminder 
het. Bevindinge dui ook daarop dat die proefpersone meer selfvertroue 
gekry het, 'n positiewe selfkonsep ontwikkel het, volgens 'n outonome 
waardesisteem leef, van minder patologiese verdedigingsmeganismes 
gebruik maak, selfbevestigend optree en selftrots beleef. 

6.4 BYDRAES VAN DIE STUDIE 

Die navorser het die volgende bydraes tot die opvoedkundige sielkundige 
studieveld gelewer : 

a) Daar is vanuit twee wyd uiteenlopende benaderingswyse (intrapsigies 
en interpersoonlik) 'n teorie ten opsigte van die hantering van skuld 
en skaamte, spesifiek vir opvoedkundige sielkundiges, daargestel. 

b) Die navorser het skuld en skaamte geherdefinieer vanuit 'n 
opvoedkundige sielkundige teoretiese raamwerk. Skuld en skaamte 
is met ander woorde eerstens in terme van die intrapsigiese 
struktuur (die ek, self, identiteit en selfkonsep) beskryf. Tweedens in 
terme van aktiwiteite wat nodig is vir volwassewording 
(betekenisgewing, betrokkenheid, belewing en selfaktualisering) en 
laastens in terme van relasievorming. 

c) Aan die hand van die literatuurhoofstuk (Hoofstuk 2) het die navorser 
diagnostiese verskille tussen skuld en skaamte ge"identifiseer. Die 
verskille is deur die navorser getabuleer (Tabel 2) wat diagnosering 
deur opvoedkundige sielkundiges vergemaklik. 

d) Verskeie figure is in die studie ingesluit aan die hand waarvan die 
opvoedkundige sielkundige en sy kliente tot insig gebring kan word 
van verskeie aspekte van skuld en skaamte : 

• Figuur 7 illustreer die proses waartydens 'n persoon skaamte 
internaliseer. 

• Figuur 8 illustreer die fases van onteiening en afsplitsing by 
skaamte. 

• Figuur 9 dui aan die opvoedkundige sielkundige en sy klient die 
hele proses van ge·internaliseerde skaamte. Dit sluit in die 
oorsake van skaamte, verdedigingsmeganismes, vals selwe wat 
ontstaan, gedrag wat skaamte bedek en die gevolge van skaamte. 

• Figuur 10 illustreer aan die terapeut en sy klient die skaam
alkoholisme spiraal. 
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• Figuur 13 illustreer herkonstuering van gesinne. 

e) Verskeie figure, tabelle en illustrasies is verder ook in die studie 
ingesluit om terapeute se hantering (diagnose en terapie) van skuld 
en skaamte te vergemaklik : 

• Figuur 11 is 'n visuele aanduiding vir die terapeut ten opsigte van 
sy taak om sy klient bewus te maak van onderdrukte of 
onbewuste skaamte. 

• Tabel 3 bied riglyne vir terapeute om hul kliente behulpsaam te 
wees met die ontwikkeling van 'n onafhanklike waardesisteem 

• Tabel 7 bied 'n aanduiding van die skaampersoon se belewing ten 
opsigte van sy self. 

• Tabet 10 dui die wyses waarop patologiese skaamte voorkom aan. 

• Tabel 11 gee 'n opsomming van die verdedigingsmeganismes van 
skuld. 

• Tabel 12 dui Kohlberg se vlakke van morele ontwikkeling aan wat 
terapeute se hantering van skuld vergemaklik. 

• Tabel 13 bied voorbeelde van skuld-ge·induseerde boodskappe 
aan. 

• Verskeie illustrasies van "imagery" is ingesluit om die terapeut se 
taak, naamlik om die oorsprong van skuldgevoelens te 
identifiseer, om die klient te help om skuldgevoelens te ontlaai en 
te elimineer, te vergemaklik. 

f) Die navorser het 'n vraelys opgestel om te kan differensieer tussen 
die belewing van skuld- of skaamemosies by 'n klient, om die 
intensiteit van die belewing van die emosies te kan meet en om te 
kan onderskei tussen rasionele of irrasionele belewing van skuld of 
skaamte. Vorige vraelyste het of skuld of skaamte gemeet. 

g) Die effektiwiteit van die vraelys is deur die navorser op 'n aantal 
proefpersone getoets en daar is bevind dat die vraelys aan sy doel 
voldoen. 

h) Psigoterapeutiese riglyne vir die hantering van skuld en skaamte, 
soos bevind is in die literatuurhoofstuk (Hoofstuk 3) is deur die 
navorser toegepas op 'n aantal proefpersone. Die riglyne word deur 
die navorser aan opvoedkundige sielkundige voorgestel. 

195 



Die navorser het dus op twee vlakke bydraes gelewer. Die eerste vlak van 
bydrae is ten opsigte van die uitbreiding van vakkennis, dus 'n akademiese 
bydrae. Die tweede vlak van bydrae is op praktykvlak vir psigoterapeute. 

6.5 TEKORTKOMINGE VAN DIE STUDIE 

'n Leemte van die studie is dat die meetinstrument nie die gelyktydige 
belewing van skuld en skaamte kan aandui nie (sien Klient 3). Terapeute 
moet op hierdie stadium sterk leun op die ongestruktureerde onderhoud. 

Proefpersone wat gebruik is, is deur middel van individuele terapie gehelp. 
Dit sou goed wees indien daar ook gevalle in die studie ingesluit is waar 
daar van groepsterapie, gesinsterapie en spelterapie gebruik gemaak is. 

6.6 AANBEVELINGS VIR VERDERE STUDIE 

Navorsing om op 'n kwatitatiewe wyse te differensieer tussen skutd en 
skaamte en om op 'n kwalitatiewe wyse die intensiteit van die klient se 
belewing van skuld en skaamte te bepaat, sal 'n bydrae lewer. 

'n Meetinstrument wat die gelyktydige betewing van skuld en skaamte kan 
bepaal, sal 'n verdere bydrae lewer. 

Aangesien die terapeut die belangrikste "instrument" in die hantering van 
skuld en skaamte is, sat verdere navorsing spesifiek oor die intrapsigiese 
struktuur en vaardighede van die terapeut vir effektiewe hantering van 
skuld en skaamte 'n bydrae lewer. 

Daar is 'n wye verskeidenheid skuld- en skaamtemas en dit was nie vir die 
navorser moontlik om op spesifieke temas te fokus nie. Verdere navorsing 
oor skuld of skaamte in verband met 'n spesifieke tema soos byvoorbeetd 
fisiese, emosionete of seksuele mishandeling, verslawing, ensovoorts sat 
opvoedkundige sietkundiges se kennis van die fenomene verder uitbrei. 

Die bestudering van die voorkoms van skuld en skaamte by kinders en die 
gepaardgaande effek wat dit op hulle lewe het, sou ook 'n moontlike studie 
kon wees. 
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6.7 SLOTGEDAGTE 

Met die skryf van hierdie studie het die navorser toenemend bewus geword 
van die feit dat die terapeut die belangrikste bydrae tot genesing van skuld 
en skaamte lewer. Terapeutiese tegnieke is wel belangrik, maar is aan die 
einde van die dag slegs 'n middel tot die doel. 

Terapie vir skuld en skaamte beweeg meestal op die rand van terminasie. 
Skuld en skaamte is sulke intense en private emosies dat slegs terapeute 
met die nodige vaardighede, soos in hierdie studie beskryf, dit effektief sal 
kan hanteer. 

"Psychotherapy is not a technique, but a relationship" 

Kaufman (1 989 : 1 80) 

"Ek bet op my gemak gevoel toe ek bier binnekom," se sy stadig. "Ek bet 
op my gemak gevoel in u spreekkamer. Die kamers is so vol vrede; mens 

kan bier tot rus kom." 

(Uit : Afrika: 'n Roman. Karel Schoeman, 1977 : 34) 

197 



LITERATUURLYS 

ANDREW, P. & MORRISON, M.D. 1983. Shame, ideal self, and narcissism. 
Contemporary Psychoanalysis, 19, 295-317. 

AXLINE, V. 1975. DIBS : In Search of Self. Harmondsworth : Penguin 
Books. 

BANMEN, J. 1988. Guilt and shame. Theories and therapeutic possibili
ties. International Journal for the Advancement of Counselling, 11, 79-91. 

BARRET, K.C., ZAHN-WAXLER, C. & COLE, P. M. 1993. Avoiders vs. 
amenders: Implications for the investigation of guilt and shame during 
toddlerhood? Cognition and Emotions, 7, 481-505. 

BAUMEISTER, R.F., REIS, H.T. & DELESPAUL, P.A. 1995. Subjective and 
experiential correlates of guilt in daily life. Personality and Social 
Psychological Bulletin, 21, 1256-1267. 

BAUMEISTER, R.F., STILLWELL, A.M. & WOTMAN, S.R. 1990. Victim and 
perpetrator accounts of interpersonal conflict: Autobiographical narratives 
about anger. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 994-1005. 

BAUMEISTER, R.F., STILLWELL, A.M. & HEATHERTON, T.F. 1994. Guilt: An 
interpersonal approach. Psychological Bulletin, 115, 2. 

BAUMEISTER, R.F., STILLWELL, A.M. & HEATHERTON, T.F. 1995 (a). 
Personal narratives about guilt: Role in action control and interpersonal 
relationships. Basic and Applied Social Psychology, 1 7. 

BAUMEISTER, R.F., WOTMAN, S.R. 1992. Breaking hearts: The two sides of 
unrequited love. New York: Guilford Press. 

BEM, D.J. 1972. Self-perception theory. In L. Berkowitz (Ed), Advances in 
Experimental Social Psychology, 6, 6-62. New York: Academic. 

BENEDICT, R. 1946. The chrysanthemum and the sword. Patterns of 
Japanese culture. Boston: Houghton-Mifflin. 

BERRIOS, G.E., BULBENA, A., BAKSHI, T.R. 1992. Feelings and guilt in 
major depression. Conceptual and psychometric aspects. British journal 
of Psychiatry, 160, 781-787. 

BIRKIMER, J.C., JOHNSTON, P.L. & BERRY, M.M. 1993. Guilt and help from 
friends : Variables related to healthy behavior. Journal of Social 
Psychology, 133, 683-692. 

1 



BRADSHAW, J.E. 1988. Healing the shame that binds you. Florida: Health 
Communications. 

BROUCEK, F.J. 1991. Shame and the Self New York: Guilford 

BUSH, M. 1989. The role of unconscious guilt in psychopathology and 
psychotherapy. Bulletin of the Menninger Clinic, 53, 97-107. 

BUSS, A. 1980. Self-consciousness and social anxiety. San Francisco: 
Freeman. 

BYBEE, J.A. & ZIGLER, E. 1991. Self-image and guilt: A further test of the 
cognitive-developmental formulation. journal of Personality, 59, 733-745. 

CAPRARA, G.V., MANZI, J. & PERUGINI, M. 1992. Investigating guilt in 
relation to emotionality and aggression. Personality and Individual 
Differences, 1 3, 51 9- 5 3 2. 

CARVER, C.S. & SCHEIER, M.F. 1981. Attention and self-regulation: A 
control theory approach to human behavior. New York: Springer-Verlag. 

CHRISTENSEN, BJ., DANKO, G.P. & JOHNSON, R.C. 1993. Neuroticism and 
the belief that one is being scrutinized and evaluated by others. 
Personality and Individual Differences, 15, 349-350. 

COOK, D.R. 1991. Shame, attachment and addictions: Implications for 
family therapists. Contemporary Family Therapy: An International 
Journal, 13, 405-419. 

COOPER, J. & FAZIO, R.H. 1984. A new look at dissonance theory. In L. 
Berkowitz (Ed), Advances in Experimental Social Psychology, 17, 229-266 
New York : Academic. 

CROZIER, W.R. 1990. Shyness and Embarrassment: Perspectives from 
Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 

DUVAL, S. & WICKLUND, R.A. 1972. A theory of objective self-awareness. 
New York: Academic. 

EISENBERG, N. 1986. Altruistic cognition, emotion and behavior. 
Hillsdale : Lawrence Erlbaum. 

ELLIS, A. 1973. Humanistic psychotherapy: the rational-emotive 
approach. New York : Julian. 

ENGLISH, F. 1994. Shame and social control revisited. Transactional 
Analysis Journal, 24, 109-120. 

2 



ERIKSON, E. H. 1968. Identity: Youth and crisis. New York: Norton. 

FERGUSON, T.J., STEGGE, H. & DAMHUIS, I. 1991. Children's 
understanding of guilt and shame. Child Development, 62, 827-839. 

FORINASH, 1993. An exploration into qualitative research in Music 
Therapy. Arts in Psychotherapy, vol 20 (1 ), 69-73. 

FREUD, S. 1937. New introductory lectures on psycho-analysis. London: 
Hogarth Press. 

FREUD, S. 1953. Further remarks on the defence neuro-psychosis. In J. 
Strachey (Ed), The standard edition of the complete psychological works of 
Sigmund Freud, 3, 157-185. London: Hogart (Oorspronklike werk 
gepubliseer in 1896). 

GARDNER, F. 1993. Mastery and guilt. Free Association, 4, 29. 

GEHM, T.L. & SCHERER, K.R. 1 988. Facts of emotion: Recent research. 
New York : Lawrence Erlbaum. 

GESSNER, T.L. & TANGNEY, J.P. 1990. Personality and adjustment 
correlates of wit and witticism. Presented during a poster session at the 
meeting of the Eastern Psychological Association, Philadelphia. 

GLENN, L.S. 1995. Guilt and self-sacrifice: the plight of the better-off 
sibling. Journal of Contemporary Psychotherapy, 25, 61-75. 

GILBERT, P., PEHL, J. & ALLAN, S. 1994. The phenomenology of shame 
and guilt: An empirical investigation. British journal of Medical 
Psychology, 67, 23-36. 

HAMMOND, D.C. 1990. Handbook of hypnotic suggestions and 
metaphors. New York: W.W. Norton. 

HARPER, J.M. & HOOPS, M.H. 1990. Uncovering shame. New York: W.W. 
Norton. 

HARDER, D.W. & LEWIS, S.J. 1987. The assessment of shame and guilt. In 
J.N. Butcher & C.D. Spiel berger, Advances in personality assessment, 6, 89-
114. New York: Lawrence Erlbaum. 

HAT. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. 1994. 
Odendal, F.F.,Schoonees, P.C., Swanepoel, Du Toit, S,J., Booysen, C.M. 
Midrand : Perskor. 

3 



HOFFMAN, M. 1976. Empathy, role-taking guilt and the development of 
altruistic motives. In T. Likona (Ed), Moral development: Current theory 
and research. New York: Holt, Rinehart & Winston, 124-143. 

HOFFMAN, M. 1982. Development of prosocial motivation: Empathy and 
guilt. In N. Eisenberg (Ed), The development of prosocial behavior, 281-
313. San Diego: Academic Press. 

JOHNSON, R.J., KIM, RJ. & DANKO, G.P. 1989. Guilt, shame and 
adjustment : A family study. Personality and Individual Differences, 10, 
71-74. 

JIRANEK, D. 1993. Hypnosis in the treatment of repressed guilt. 
Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 21,61-74. 

KASSIN, S.M. & KIECHEL, K.L. 1996. The social psychology of false 
confessions. Psychological Science, 7, 125-128. 

KAUFMAN, G. 1989. The Psychology of shame. Theory and treatment of 
shame-based syndromes. New York : Springer publishing company. 

KLASS, E.T. 1987. Situational approach to assessment of guilt: 
Development and validation of a self-report measure. Journal of 
Psychopathology and Behavioral Assessment, 9, 35-48. 

LEWIS, H.B. 1971. Shame and guilt in neurosis. New York: International 
Universities Press. 

LINDSAY-HARTZ, J. 1984. Contrasting experiences of shame and guilt. 
American Behavioral Scientist, 27, 689-704. 

LOUGHEAD, T.A. 1992. Freudian repression revisited: The power and 
pain of shame. International Journal for the Advancement of Counselling, 
1 5 I 1 2 6-1 3 6 • 

LOUW, D.A. 1992. Menslike ontwikkeling. Pretoria: HAUM-Tersier. 

MENAKER, E. 1982. Otto Rank: A rediscovered legacy. New York: 
Columbia University Press. 

MEYER W.F., MOORE, C. & VILJOEN, H.C. 1993. Persoonlikheidsteoriee van 
Freud tot Frankl. lsando : Lexicon uitgewers. 

MICELI, M. 1992. How to make someone feel guilty: Strategies of guilt 
inducement and their goals. Journal for the theory of Social Behavior, 
22,81-104. 

4 



MINTEK DAGBOEK. 1999. Johannesburg : Dynamic Diary Concepts. 

MOLLON, P. 1984. The fragile self: Narcissistic disturbance and the 
protective function of depression. British journal of Medical Psychology, 
57, 137-145. 

MORRISON, A. 1983. Shame, ideal self and narcissism. Contemporary 
Psychoanalysis, 19, 295-319. 

MORRISON, N.K. 1989. Shame: The underside of narcissism. New York: 
Analytic Press. 

MOURSUND, J. 1985. The process of counselling and therapy. New 
Jersey : Prentice Hall. 

MOSHER, D.L. 1965. Interaction of fear and guilt in inhibiting 
unacceptable behavior. Journal of Consulting Psychology, 29, 161- 167. 

NATHANSON, D.L. 1987. The many faces of shame. New York: Guilford. 

NIEDENTHAL, P.M., TANGNEY, J.P. & GAVANSKI, I. 1994. "If only I weren't" 
versus "If only I hadn't": Distinguishing shame and guilt in counterfactual 
thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 585-595. 

PICKERING, M.R. 1991. Guilt loops. Special issue, child and adolescent 
psychiatry. Canadian Journal of Psychiatry, 36, 447-451. 

PIERS, G. & SINGER, M. 1971. Shame and guilt: A psychoanalytic and 
cultural study. New York : Norton. 

POTTER-EFRON, R.T. 1988. The treatment of shame and guilt in 
alcoholism counselling. New York : The Haworth Press. 

POTTER-EFRON, R.T. 1989. Shame, Guilt and Alcoholism. Treatment 
Issues in Clinical Practice. New York : The Haworth Press. 

RETZINGER, S.R. 1987. Resentment and laughter: Video studies of the 
shame-rage spiral. In H.B. Lewis (Ed), The role of shame in symptom 
formation, 151-181. Hillsdale,NJ : Lawrence Erlbaum. 

RAAD VIR GEESTESWETENSKAPLIKE NAVORSING. 1989. Opnamemetodes 
en -praktyk, 12-40. 

ROTHBART, M.K., AHADI, S.A., HERSHEY, K.L. 1994. Temperament and 
social behavior in childhood. Merrill Palmer Quarterley, 40, 21-39. 

s 



SHORR, D.N. 1993. Children's perceptions of others' kindness in helping: 
The endocentric motivations of pride and guilt. Journal of Genetic 
Psychology, 154 (3), 363-375. 

SMITH, C.A. & LAZARUS, R.S. 1993. Appraisal components, core relational 
themes, and the emotions. Cognition and Emotion, 7, 233-269. 

SUMMERS, F. 1 996. Existential Guilt: An object relations concept. 
Contemporary Psychoanalysis, 32 (1 ), 43-63. 

TANGNEY, J.P. 1989. A quantitative assessment of phenomenological 
differences between shame and guilt. Presented during a poster session at 
the meeting of the American Psychological Association, New Orleans. 

TANGNEY, J.P. 1990. Assessing individual differences in proneness to 
shame and guilt : Development of the Self-Conscious Affect and 
Attribution Inventory. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 
102-111. 

TANGNEY, J.P. 1991. Moral affect: The good, the bad and the ugly. 
Journal of Personality and Social Psychology, 61, 598-607. 

TANGNEY, J.P. 1992. Situational determinants of shame and guilt in 
young adulthood. Personality and Social Psychology Bulletin, 18 (2), 199-
206. 

TANGNEY, J.P. 1995. Recent advances in the empirical study of shame 
and guilt. American Behavioral Scientist, 38 (8) 1 1132-1145. 

TANGNEY, J.P., BURGGRAF, S.A. 1 HAMME, H. & DOMINGOS, B. 1988. The 
Self-Conscious Affect and Attribution Inventory (SCAAI). Ongepubliseerd, 
Bryn Mawr College. 

TANGNEY, J.P. & FISHER, K.W. 1995. Self-conscious emotions: Shame, 
guilt, embarrassment and pride. New York : Guilford. 

TANGNEY, J.P. & MILLER, R.S. 1996 (a). Are shame, guilt and 
embarrassment distinct emotions? Journal of Personality and Social 
Psychology, 70 (6), 1256-1269. 

TANGNEY, J.P. 1 MILLER, R.S. & FLICKER, L. 1992 (c). A quantitative 
analysis of shame and embarrassment. Poster presented at the annual 
meeting of the American Psychological Association, Washington, DC. 

TANGNEY, J.P., WAGNER, P. 1 FLETCHER, C. 1 GRAMZOW, R. 1992 (a). 
Shamed into anger? The relation of shame and guilt to anger and self 
reported aggression, 62 (4), 669-675. 

6 



TANGNEY, J.P., WAGNER, P., GRAMZOW, R. 1992 (b). Proneness to shame, 
proneness to guilt and psychopathology. journal of Abnormal Psychology, 
101 (3), 469-478. 

TANGNEY, J.P., WAGNER, P.E., HILL-BARLOW, D., MARSCHALL, D.E. & 
GRAMZOW, R. 1996 (b). Relation of shame and guilt to constructive 
versus destructive responses to anger across the lifespan. Journal of 
Personality and Social Psychology, 70, 797-809. 

THIBODEAU, R. & ARONSON, E. 1992. Taking a closer look: Reasserting 
the role of the self-concept in dissonance theory. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 18, 591-602. 

THURSTON~ N.S. 1 994. Shame and guilt in christian children: 
Interventions with projective techniques and play therapy. Journal of 
Psychology and Theology, vol. 22 (4), 377-382. 

VAN DEN AARDWEG & VAN DEN AARDWEG E.D. 1993. Dictionary of 
empirical education/educational psychology. Pretoria: E & E. 

VANGELISTI, A.L. & RUDNICK, JR. 1991. Making people feel guilty in 
conversations. Techniques and correlates. Human Communication 
Research, 18 (1 ), 3-39. 

WICKLUND, R.A. 1975. Objective self-awareness. In L. Berkowitz (Ed), 
Advances in experimental social psychology, 8, 233-275. New York: 
Academic. 

WILLIAMS, C. & BYBEE, J. 1994. What do children feel guilty about? 
Developmental and gender differences. Developmental Psychology, 30 (5), 
617-623. 

WOODY, R.H. 1989. Counselling Psychology: Strategies and Services. 
California : Brooks/Cole Publishing Company. 

ZAHN-WAXLER, C., KOCHANSKA, G., KRUPNICK, J. & McKNEW, D. 1990. 
Patterns of guilt in children of depressed and well mothers. 
Developmental Psychology, 26, 51-59. 

ZENTNER, E.B., ZENTNER, M., ZINKANN, LG. 1993. Pseudo-Guilt: Defense, 
transaction and resistance. Journal of Analytic Social work, 1 (4), 29-47. 

7 




