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STUDIELEIER : MNR. H.B. GROBLER

Hierdie studie was daarop gerig om Gestaltspelterapie as ondersteuning vir die emosionele

bewustheid van die laerskoolkind te beskryf.

Die navorsingsstrategie het gevallestudies ingesluit.  ’n Ondersteunende literatuurstudie is

gedoen ten opsigte van bewustheid, emosionele bewustheid, emosionele intelligensie,

emosionele vaardighede, sosiale vaardighede, selfbeeld, die laerskoolkind en

Gestaltspelterapie.

In die uitvoering van die navorsingsondersoek is daar twee gevallestudies beskryf.  Die

steekproef het berus op ’n nie-waarskynlikheidseleksie.  Die kriteria vir die respondente

was emosionele en sosiale ontoereikende funksionering.  Geval een het emosioneel en

sosiaal ontoereikend gefunksioneer as gevolg van die verhuising van die gesin.  Geval

twee was betrokke by boelie-aktiwiteite by die skool.  Daar is onderskeidelik tien en elf

terapeutiese sessies van een uur elk oor tien en elf weke uitgevoer.

Beide kinders het by die Gestaltspelterapeutiese intervensie baat gevind.  Hulle

bewustheid ten opsigte van hulself en hul eie ervaringe het hulle in kontak met hulself

gebring, wat noodsaaklik vir gesonde kinderontwikkeling is.

SLEUTELTERME
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SUMMARY

GESTALT PLAY THERAPY AS SUPPORT FOR EMOTIONAL AWARENESS OF THE

PRIMARY SCHOOL CHILD

BY : WELNA CROUKAMP

DEGREE : MAGISTER DIACONIOLOGIALE

SUBJECT : PLAY THERAPY

TUTOR : MNR. H.B. GROBLER

This study was aimed at the description of how to support the emotional awareness of the

primary school child through Gestalt Play Therapy.

The research strategy enclosed case studies.  A supportive literature study was done with

regard to awareness, emotional awareness, emotional intelligence, emotional skills, social

skills, self-esteem, the primary school child and Gestalt Play Therapy.

In the implementation of the research study two case studies were described.  The

sampling method was based on a non-probability sampling technique.  The criteria of the

respondents were emotional and social inadequate functioning.  Case study one

functioned emotional and social inadequately as a result of the family moving.  Case study

two was involved in bullying activities at the school.  Respectively ten and eleven

therapeutic sessions of one hour each over a period of ten and eleven weeks were

conducted.

Both children did benefit from the Gestalt Play Therapeutic intervension.  Their awareness

with regard to themselves and their own experience brought them in contact  with

themselves, which is necessary for healthy child development.
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INHOUDSOPGAWE

Here, maak my ’n werktuig vir U vrede

Waar daar haat is … laat ek liefde bring

Waar daar onreg is … geregtigheid

Waar daar twyfel is … geloof

Waar daar wanhoop is … hoop

Waar daar donkerte is … lig

Waar daar hartseer is … vreugde

O hemelse Meester, gee dat ek nie soveel sal soek na

Vertroosting nie … maar sal troos

Begrip nie … maar sal begryp

Liefde nie … maar sal liefhê

want

 Wanneer ons gee … ontvang ons

Wanneer ons vergewe … ontvang ons vergifnis

Wanneer ons sterwe … word ons tot die ewige lewe gebore.

� Die heilige Fransiskus �
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HOOFSTUK EEN

ALGEMENE INLEIDING

“We are here to do,

and through doing to learn;

and through learning to know;

and through knowing to experience wonder;

and through wonder to attain wisdom;

and through wisdom to find simplicity;

and through simplicity to give attention;

and through attention

to see what needs to be done”.

� Ben Hei Hei �
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1.1 INLEIDING

In hierdie hoofstuk fokus die navorser op die navorsingsmetodiek wat in hierdie studie

gevolg is.  Daar word onder andere aandag geskenk aan die doelstellings en doelwitte wat

vir die studie gestel is, asook die uitvoerbaarheid van die navorsing, leemtes in die

navorsing, aannames wat gemaak is en die wyse van steekproefneming.

Die hoofkonsepte word omskryf en ten slotte word ’n indeling van die navorsingsverslag

gebied, ten einde ’n beeld wat in die daaropvolgende hoofstukke verwag kan word aan te

dui.

Die navorser het op emosionele bewustheid, wat as ’n omvattende konsep gebruik is,

gefokus om die kernkonsepte te omskryf.  Emosionele bewustheid bring die kind in kontak

met homself, wat ’n noodsaaklike positiewe kwaliteit vir gesonde ontwikkeling is.

Emosionele en sosiale vaardighede is kardinaal, sodat die kind sy bewustheid van sy

gevoelens en die vermoë om homself uit te druk in sy verhouding met ander en in sy

omgewing, strategies kan benut (Joyce & Sills, 2003: 27; Venter, 1998: 13; Yontef, 1993:

203).

Emosionele intelligensie sluit aan by emosionele en sosiale vaardighede omdat dit nie net

vaardighede is wat aangeleer kan word nie, maar indien die kind ten volle beweeg in sy

eie ervaring en lewensomgewing deur middel van Gestaltbeginsels, ontstaan selfkennis.

Selfkennis bring ’n gesonde selfbeeld en selfregulering teweeg (Goleman, 1996: 49, 50;

Goleman, 1998: 317, 318).

Die doelgerigte fokus op die kind se hier-en-nou ervaring het ten doel om balans in sy

persoonlike funksionering teweeg te bring, sodat die kind begelei kan word tot

verantwoordelike keuses en besluite (Yontef, 1993: 21; Joyce & Sills, 2003: 29).

In hierdie navorsing sal daar deurgaans na die manlike vorm verwys word.  Dit het nie

betrekking op enige bevoordeling nie.  Die term “hy” word vir gerieflikheidshalwe so

gemeld.



20

1.2 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP

Die primêre motivering vir die keuse van hierdie onderwerp is vanuit die navorser se eie

ervaring met laerskoolkinders wat ongemotiveerd voorkom, skolasties onderpresteer en

gedragsprobleme openbaar.  Daar is ook die bekommernis dat onderwysers nie altyd weet

waar die probleem lê of ontstaan het nie.  Hierdie bekommernis van onderwysers word

deur Fopiano en Haynes (2001: 56) ondersteun deur te beklemtoon dat emosionele en

sosiale vaardighede van uiterste belang is vir die kind om te kan leer.

We cannot and do not turn off children’s emotions when trying to teach them to read, or

write, or solve math problems.  If anything, many academic learning experiences

heightened the need for children to be socially and emotionally skilled in order to be

successful in school and in life generally.

Indien bogenoemde nie gebeur nie, beïnvloed dit die kind se gesonde kinderontwikkeling.

Hierdie navorsing sou onsuksesvol wees indien die kind se bewustheid ten opsigte van sy

emosionele en sosiale ontwikkeling nie aangespreek kon word nie.

Emosionele bewustheid van die kind bring die belangrikheid van die emosionele en sosiale

vaardighede, waarmee ons onsself en ander leer ken, bymekaar.  Die interaksie, wat

kommunikasie behels, word deur Cohen (2001: 6) soos volg verduidelik:

Social emotional intelligence involves the decoding of others and ourselves. That ability

provides the foundation for problemsolving, as well as the means by which we are enable

to grabble with a wide variety of learning challenges: how to modulate our emotional

experiences; how to communicate; how to generate creative solutions; how to form

friendships and working relationships; how to cooperate and, at the same time, become

self-motivating.

Volgens Cohen (2001: 24) verwys sosiale en emosionele opvoeding na die wyse waarop

ons onsself en ander leer ken en verstaan en om hierdie groeiende bewustheid te gebruik

om probleme op te los en te leer om kreatief te wees.
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Volgens die navorser kan die kind deur hierdie proses tot selfverantwoordelikheid begelei

word, omdat hy homself en ander beter leer ken.

Die navorser is verder van mening dat sosiale en emosionele vaardighede nie losgemaak

kan word van die akademiese ontwikkeling van die kind nie.  Deur die literatuur wat

bestudeer is, is bevind dat sosiale vaardighede ’n  bydrae lewer tot die wyse waarop die

kind homself belewe en dat dit sy selfbeeld beïnvloed.  Sy emosionele vaardighede lewer

weer ’n bydrae tot die wyse waarop hy emosioneel intelligent sy emosies kan beleef, erken

en hanteer.

Indien daar nie voldoende gesonde verhoudings en kommunikasie in die kind se lewe

bestaan nie, lei dit tot onvervulde behoeftes.  Onvervulde behoeftes of onvoltooidhede

belemmer die kind se ontwikkeling tot selfverwesenliking (Pretorius, 1998: 7; Schilling,

1996: 20; Schoeman, 1996e: 37, 38; Yontef, 1993: 80).

Die voordele en diens wat deur die studie gelewer word, sluit Gestaltspelterapeutiese

intervensie in.  Die emosionele bewustheid van die kind word hierdeur ondersteun om

sodoende die kind bewus te maak van emosies wat hy beleef, sodat hy dit kan erken en

op ’n verantwoordelike wyse daaraan uiting kan gee.  Die Gestaltspelterapeutiese

intervensie gee aan die kind geleentheid om homself te bemagtig en self te vertroetel.

Sodoende ontwikkel sy emosionele bewustheid, wat ondersteunend is vir homself en wat

van kardinale belang is vir persoonlike groei en ontwikkeling (Schoeman, 1996d: 53).

Die uitbou van sosiale en emosionele vaardighede lewer ’n bydra tot die verligting van

leerprobleme en kan akademiese prestasie en lewenskwaliteit moontlik verbeter (Coetzee,

1998: 47; Saarni, 1997: 38).

Die navorser is van mening dat emosionele bewustheid in verband gebring word met

emosionele en sosiale vaardighede.  Die rede daarvoor is dat emosionele en sosiale

vaardighede onontbeerlik is vir die verwesenliking van die kind se potensiaal, asook die

ontdekking en belewing van sy eie uniekheid en kreatiwiteit.
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1.3 PROBLEEMFORMULERING

Vir ’n kind om toereikend begelei te word tot volwassenheid en volwaardige

persoonlikheidsontwikkeling is daar, volgens Pretorius (1998: 7), ‘n “koesterende

opvoeding en koesterende sosialisering” van die kind in ’n intieme ek-jy-verhouding nodig.

Volgens Yontef (1993: 145) is die ontwikkeling van emosionele bewustheid moontlik

indien die individu weet wat hy doen, hoe hy dit doen en dat hy alternatiewe het om

keuses te kan maak.  Hierdie bewustheid kan nie plaasvind sonder gesonde verhoudings

nie wat vir die kind, sowel as die opvoeder, geluk, welsyn en selfvervulling beteken om

sodoende die lewe ryk en sinvol te maak  (Pretorius, 1998: 8).  Die navorser se mening is

dat sonder gesonde verhoudings onvoltooidhede in die kind se gestalt of behoeftes

ontstaan, wat nie bevredig word nie.  Opvoeders in die onderwyssisteem beskik egter nie

altyd oor die vaardighede om hierdie onvoltooidhede aan te spreek nie.

Die probleem kan dus soos volg geformuleer word:

Die gebrek aan gesonde verhoudings en individuele ondersteuning vir die

laerskoolkind se emosionele bewustheid, lei tot ontoereikende emosionele en

sosiale funksionering wat die kind se lewenskwaliteit negatief beïnvloed.

1.4 NAVORSINGSVRAAG

Beskrywende navorsingsvrae word in McMillan en Schumacher (2001: 87) soos volg

beskryf:  “Descriptive research questions typically ask ‘what is’ and imply survey and

descriptive research designs”.  Fouché (2002a: 106) haal Creswell aan wat sê:  “The

nature of the research question relates to ‘how’ or ‘what’”.

Die volgende aannames, wat dien as aanloop tot die formulering van die navorsingsvraag,

is vir die navorsing gestel.

H ’n Kind met ’n swak selfbeeld ervaar nie ’n bewustheid van homself nie en kan nie

vir homself en sy eie gevoelens verantwoordelikheid neem nie.
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H Sosiale en emosionele vaardighede is onontbeerlik vir die verwesenliking van die

kind se potensiaal, asook vir die ontdekking en belewing van sy eie uniekheid.

H Onverwerkte gevoelens en onvervulde behoeftes beperk die kind se menswees.

H Die kind kan deur middel van Gestaltspelterapeutiese intervensie ondersteun

word om homself emosioneel en sosiaal te kan handhaaf.

H Met die navorsingstrategie in gedagte wat in lyn is met die titel, is die volgende

navorsingsvraag vir hierdie navorsing geformuleer:

Op watter wyse kan die kind, wat tydens sy laerskooljare emosionele en sosiale

probleme ondervind, deur middel van Gestaltspelterapie begelei word, sodat

daar ’n groter emosionele bewustheid sal intree?

1.5 DOEL VAN DIE ONDERSOEK

1.5.1 Doelstelling

Die doelstelling van hierdie navorsing is om Gestaltspelterapie as ondersteuning vir die

emosionele bewustheid van die laerskoolkind te beskryf.

1.5.2 Doelwitte

Die volgende doelwitte is nagestreef ten einde die doelstelling te bereik:

H Om kennis deur middel van ’n literatuurstudie te bekom ten opsigte van

- die emosionele en sosiale funksionering van die laerskoolkind

- die toepasbaarheid van Gestaltspelterapie ten opsigte van die

laerskoolkind se emosionele bewustheid.

H Om deur middel van Gestaltspelterapie:

- aanvanklik die kind se emosionele bewustheid deur middel van sy proses,

sensoriese bewustheid en onvoltooidhede te bepaal en beskryf,

- die kind te bemagtig ten einde homself emosioneel verantwoordelik te

kan uitdruk, en om
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- ná terminering te beskryf of die kind se emosionele bewustheid verhoog

het en sekere aanbevelings daarvolgens te maak.

1.6 NAVORSINGSBENADERING

Die navorsingsbenadering wat gevolg is, is kwalitatiewe navorsing.  Volgens Van der

Merwe (1996: 290) lê die klem van kwalitatiewe navorsing op die wyse waarop die mens

betekenis aan sy gedrag en ervarings gee.  Kinders toon dus insig en selfbegrip nadat

hulle blootgestel is aan Gestaltspelterapie waartydens hulle selfbewustheid bevorder is.

Volgens die navorser is kwalitatiewe navorsing dus die waarneming van die mens in sy

natuurlike omgewing.  Verskillende metodes kan gebruik word soos waarneming,

onderhoude en persoonlike dokumente.  In hierdie navorsing is die proses van die

gevoelens en gedrag van elke kind wat by die studie betrek is, soos dit tydens die

terapeutiese sessie waargeneem is, beskryf.

1.7 SOORT NAVORSING

Navorsing het ten doel om kennis te vermeerder en om die praktyk te verbeter (McMillan

& Schumacher, 2001: 17).  Die funksies van navorsing word geklassifiseer as basies,

toegepas en evaluerend.  Toegepaste navorsing is binne hierdie navorsingsproses gebruik.

Volgens De Vos, Strydom, Fouché en Delport (2002: 108) fokus toegepaste navorsing op

probleemoplossing in die praktyk.  Dit ondersteun die mening van McMillan en

Schumacher (2001: 19) wat sê dat toegepaste navorsing kennis voorsien wat relevant is

tot die oplossing van ’n algemene probleem.

Met hierdie navorsing is gepoog om bestaande kennis ten opsigte van emosionele

bewustheid van die kind, asook Gestaltspelterapie te bekom om sodoende geskikte

spelterapie toe te pas.  Deur die toepassing van Gestaltspelterapie kon die navorser

bepaal of Gestaltspelterapie effektief gebruik kan word in die verhoging van emosionele

bewustheid om sodoende ondersteuning te bied vir die kind se emosionele en sosiale

funksionering.



25

Vir die doel van hierdie studie is die proses slegs beskryf en geen evaluering het

plaasgevind nie.  Volgens Fouché (2002a: 109) voorsien beskrywende studies:  “ … a

picture of the specific details of a situation, social setting or relationship, …” en is dit dus

van toepassing op hierdie studie.  Die fokus van die beskrywing word op die emosionele

bewustheid van die laerskoolkind geplaas.

1.8 NAVORSINGSTRATEGIE

Die tipe navorsingstrategie wat in hierdie studie gevolg is, is gevallestudies.  Die mening

van Creswell (in Fouché, 2002b: 275) is dat gevallestudies ’n ontdekking en beskrywing is

deur middel van ’n verskeidenheid bronne om inligting te versamel.

Die navorser het van ’n beskrywende navorsingstrategie gebruik gemaak ten einde ’n

betroubare weergawe van die waargenome bevindinge te kon gee.  Die tipe gevallestudies

wat in hierdie navorsing onderneem is, is instrinsiek van aard, wat ten doel het om die

gevalle te beskryf soos genoem deur Mark (in Fouché, 2002b: 276).  Die fokus in die

beskrywing is geplaas op die emosionele bewustheid van die laerskoolkind.

1.9 NAVORSINGSPROSEDURE EN WERKWYSE

In die uitvoering van hierdie kwalitatiewe navorsingsondersoek is daar ’n literatuurstudie

gedoen waarna twee gevallestudies deeglik beskryf word.  Die ontdekking en beskrywing

van die gevallestudie vind volgens Creswell se beskrywing (in Fouché, 2002b: 275) plaas

deur middel van “ … detailed, in-depth data collection methods, involving multiple sources

of information that are rich in context”.

Die twee gevallestudies in hierdie navorsing is deur die volgende data wat ingesamel is,

ondersteun:

H biografiese gegewens

H direkte waarneming

H notas

H video-opnames

H kassetopnames
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H lys van vrae vir die ouers (bylaag vier) en

H onvoltooide sinne (bylaag vyf).

Hierdie vertroulike data is in prosesverslae opgeteken wat in ’n afsonderlike lêer vir elke

kind gehou word.  Dit dien as inligtingsbron ten opsigte van die kind se emosionele

bewustheid en die vordering wat tydens die Gestaltspelterapie bereik is.

Bogenoemde gevallestudies is benut om die Gestaltspelterapeutiese proses ten opsigte

van emosionele bewustheid te beskryf.  Die werkswyse het plaasgevind op grond van die

volgende aspekte wat binne die Gestaltbenadering direk met gesonde kinderontwikkeling

verband hou en deur die navorser hanteer is:

H Die kind se bewustheid en ervaring van homself en sy omgewing wat sensoriese

kontakmaking insluit.

H Die bepaling van die kind se proses om sodoende bewus te wees van die wyse

waarop hy funksioneer, inligting prosesseer en probleme of struikelblokke

hanteer.

H Die kind se emosionele hantering van dit wat met hom gebeur, soos byvoorbeeld

sy bewustheid van emosionele reaksies wat hy ervaar, sy vermoë om homself

emosioneel uit te druk en die gepaste hantering daarvan.

H Die mate van verantwoordelikheid wat die kind neem vir besluite en keuses wat

hy maak.  Die vermoë om gepaste keuses uit alternatiewe en nuwe moontlikhede

vir behoeftebevrediging te maak.

H Die kind te begelei tot selfregulering wat die kind kan bemagtig om met sy

innerlike kontak te maak en om die realiteite in sy lewe te hanteer deur te wees

wie hy is en nie te probeer om iemand te word wat hy nie is nie.

Die prosedure en werkswyse het voorsiening gemaak vir die kind om sy emosionele

bewustheid te ontwikkel, sodat hy homself suksesvol en waardevol kon beleef.  ’n

Verskeidenheid van mediums en tegnieke is gebruik en word in hoofstuk vier onder

gevallestudies bespreek.
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1.10 UITVOERBAARHEID VAN DIE ONDERSOEK

Die uitvoerbaarheid van die ondersoek is bevestig deur ’n literatuurstudie, konsultasie met

kundiges, die voorondersoek, die uitvoerbaarheid en sukses van die ondersoek en leemtes

van die ondersoek.  Daarmee saam is die omskrywing van die universum, die afbakening

van die steekproef en die wyse van steekproefneming belangrik.

1.10.1 Literatuurstudie

Volgens Fouché en Delport (2002: 127) is die doel van ’n literatuurstudie om ’n beter

begrip te ontwikkel vir die aard en betekenis van die probleem wat geïdentifiseer is.  Die

navorser het bronne rakende emosionele bewustheid, emosionele en sosiale vaardighede,

die laerskoolkind en Gestaltspelterapie deur middel van ’n rekenaarsoektog by die

Akademiese Inligtingsdiens van die Universiteit van Pretoria en Universiteit van Suid-Afrika

geïdentifiseer wat vir dié studie gebruik is.

Verdere literatuur is vanuit verskillende vakdissiplines soos Opvoedkunde, Sielkunde,

Maatskaplike Werk en Spelterapie verkry.  Nasionale, sowel as internasionale bronne is

gebruik, wat boeke, tydskrifte, verhandelings, proefskrifte, internetartikels en ander

dokumente insluit.

Daar is van die volgende historiese bronne gebruik gemaak:

H Oaklander, V. 1988. Windows to Our Children: A Gestalt Therapy Approach

to Children and Adolescents; Oaklander, V. 1993. From meek to bold: A case

study of Gestalt play therapy. In Kotman, T. en Schaefer, C.E. Play Therapy in

Action – A Casebook for Practitioners.

H Yontef, G.M. 1993. Awareness Dialogue and Process: Essays on Gestalt

Therapy. Oaklander en Yontef is beide deskundiges op die gebied van

Gestaltspelterapie.  Hulle kennis en uitlatings oor die wese van Gestaltspelterapie

is waardevol en relevant.  Die navorser se ondersoek sou afgestomp en onvolledig

gewees het, indien daar nie van hierdie bronne gebruik gemaak is nie.
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H Du Toit, S.J. en Kruger, N. 1991. Die Kind: ’n Opvoedkundige Perspektief.

Du Toit is ’n kenner op die gebied van kinderontwikkeling.  Die boek is op ’n

eenvoudige, verstaanbare en praktiese manier geskryf en relevant ten opsigte van

die hedendaagse kind.

H Perls, F., Hefferline, R. en Goodman, P. 1951. Gestalt Therapy: Excitement

and Growth in the Human Personality. New York: Julian Press.  Perls,

Hefferline en Goodman is deskundiges op die gebied van Gestaltspelterapie.

1.10.2 Konsultasie met kundiges

Onderhoude is met die volgende kundiges gevoer:

H Dr. Ronel Le Roux, medeskrywer van die boek “Emosionele Intelligensie vir

kinders en tieners,” om meer kennis rakende die emosionele bewustheid en

emosionele intelligensie van die kind te bekom.

H Mev. L.B. Louw, hoofadviseur en borg van Inter Trauma Nexus, wat ’n kenner is

van die invloed van trauma en stres op die mens se selfbeeld, balans en

probleemoplossingsvermoë.

H Dr. Hannie Schoeman, ’n kenner van Gestaltspelterapie wie se beklemtoning van

selfvertroeteling ten opsigte van die herstel van die kind se gestalt van kardinale

belang is om sodoende die emosionele bewustheid te verhoog.

H Mev. Roana Schürman, ’n Kliniese- en Voorligtingsielkundige.  Sy is baie betrokke

by laerskole en haar kennis en ervaring ten opsigte van die ontwikkeling van die

laerskoolkind was vir hierdie studie van belang.

1.10.3 Voorondersoek

’n Voorondersoek vir navorsing is essensieel sodat die navorser oor voldoende

agtergrondkennis beskik, rakende die probleem wat nagevors word.  Volgens Strydom

(2002b: 210) dui ’n voorondersoek op die wyse waarop ’n voornemende navorser homself

kan oriënteer ten opsigte van die onderwerp wat hy in gedagte het.
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In hierdie voorondersoek het die klem op kliniese semi-gestruktureerde onderhoude geval

(terapeutiese intervensie), waartydens die kind se emosionele en sosiale vaardighede

aangespreek is.  Die bruikbaarheid van Gestaltspelterapeutiese intervensie ten opsigte van

emosionele bewustheid is waargeneem.

Tydens die voorondersoek is tien laerskoolkinders wat emosionele en sosiale

vaardigheidstekorte ervaar het, terapeuties ondersteun.  Met terapie is ondervind dat

Gestaltspelterapie ’n positiewe bydrae kan lewer ten opsigte die kind se emosionele

bewustheid, sodat hy homself suksesvol en waardevol kon beleef.  Dit is hierdie

Gestaltspelterapeutiese proses wat in hierdie studie beskryf word.

1.10.4 Toeganklikheid van navorsing

Die uitvoerbaarheid en sukses van die ondersoek is bevestig deur die volgende aspekte:

H Die Skoolhoof, beheerraad, onderwysers en ouers van Laerskool Bakenkop, waar

die navorser in diens is, en waar die ondersoek onderneem is, was die projek

goedgesind.

H Die spelterapeutiese intervensie het by die skool plaasgevind sodat koste-

implikasies beperk kon word.

H Die navorser het in haar eie klas ’n terapieruimte ingerig, waar die speelapparaat

en benodighede byderhand is. Die fasiliteite was dus genoegsaam.

H Die terapiesessies bied ’n geleentheid om die kind emosioneel te ondersteun.

H Die navorsing is binne die beskikbaarheid van een jaar afgehandel.

H Die navorsing is onderneem as deel van die navorser se buitemuurse verpligtinge.

H Die terapeutiese intervensie is getermineer met ’n oopdeurbeleid waar die kinders

aangemoedig word om in te skakel vir opvolgsessies, indien die behoefte

daarvoor sou ontstaan.  Dit is ’n realistiese opvolg en instandhouding van nuwe

hanteringsmeganismes wat deur die kind aangeleer is.

H Die navorsingsprobleem kon in ’n enkele navorsingsprojek ondersoek word.

Verdere ondersoeke mag wel meer lig op die probleem werp, maar vir hierdie

ondersoek is die rol van Gestaltspelterapie as ondersteuning vir die emosionele

bewustheid van die laerskoolkind beskryf.
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H Geen veralgemenings is buite die grense gemaak nie.

1.10.5 Leemtes van die navorsing

Die volgende leemtes of beperkinge is geïdentifiseer:

H Die klinies semi-gestruktureerde onderhoude (terapeutiese intervensie) het na

skool plaasgevind, wat vir baie ouers en kinders ongeleë was, omdat die tyd met

die kinders se ander buitemuurse bedrywighede gebots het.

H Die kinders se energievlakke was laag in die middae na skool en die feit dat hulle

moeg was het ook die semi-gestruktureerde onderhoude negatief beinvloed.

H Die skoolvakansies het probleme veroorsaak ten opsigte van die kontinuïteit van

die klinies semi-gestruktureerde onderhoude, omdat sommige kinders nie

gedurende die skoolvakansies beskikbaar was om die sessies by te woon nie.

1.10.6 Omskrywing van universum, die wyse van steekproefneming en die

afbakening van steekproef.

Die universum, steekproefneming en afbakening van die steekproef word hieronder

volledig bespreek, sodat duidelikheid verkry kan word rakende die respondente wat by die

navorsing betrek is.

1.10.5.1 Universum

Universum is alle potensiële individue wat voldoen aan die eienskappe waarin die navorser

geïnteresseerd is en populasie verwys na die individue wat spesifieke eienskappe besit,

aldus Arkawa en Lane wat deur Strydom en Venter (2002: 198) aangehaal word.

Vir die doel van hierdie studie het die universum Suid-Afrikaanse seuns en dogters

ingesluit wat met die uitvoering van die studie in hulle laerskooljare was en emosionele en

sosiale vaardigheidstekorte ervaar het.
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Die populasie vir hierdie ondersoek het alle kinders van Laerskool Bakenkop met

emosionele en sosiale vaardigheidstekorte ingesluit wat by die navorser aangemeld het

om in te skakel by die spelterapeutiese intervensie.  Dit het kinders van graad een tot en

met graad sewe, in die ouderdomsgroep ses tot twaalf jaar, met ander woorde die

laerskoolkind, ingesluit.

1.10.6.2  Steekproefneming

Die steekproef het op ’n nie-waarskynlikheidseleksie berus.  Daar is van doelbewuste

steekproefneming gebruik gemaak en Strydom en Delport (2002: 334) noem dat dit van

die uiterste belang is dat daar vir respondente duidelike kriteria gestel word.  Die kriteria

was blanke kinders, gebaseer op die samestelling van Laerskool Bakenkop, wat

emosioneel en sosiaal ontoereikend funksioneer.  ’n Kwalitatiewe navorsingsondersoek is

gedoen is waarna twee gevallestudies deeglik beskryf is vir die doel van hierdie navorsing.

1.10.6.3 Afbakening van Steekproefneming

Verdere kriteria is soos bepaal:

H Hulle moes Afrikaans as eerste of tweede taal magtig wees.

H Hulle moes deel uitmaak van die navorser se gevallelading vanaf April 2004 tot

Augustus 2004.

H Elke respondent moes emosionele en sosiale ontoereikendheid ervaar, soos

byvoorbeeld:

- ’n swak selfbeeld, aangemeld deur klasonderwyser,

- skeidingsangs,

- betrokkenheid by boelie-aktiwiteite,

- onvermoë om maats te maak,

- emosionele uitbarstings en

- gedragsprobleme.
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1.11 ETIESE ASPEKTE VAN DIE NAVORSING

Etiek word deur Strydom (2002a: 63) gedefinieer as ’n stel morele beginsels wat reëls en

verwagtinge stel oor onderwerpe, respondente, werknemers, borge, navorsers, assistente

en studente.

Inligting wat tydens elke terapeutiese sessie bekom is, is streng vertroulik hanteer.  Alle

inligting wat versamel is, is deur prosesnotas aangeteken en in ’n toesluitkas bewaar.

Video-opnames is ook toegesluit.  Na die afloop van die navorsing is alle inligting wat nie

vir ’n minimum periode bewaar moet word nie, vernietig.  ’n Kontrak ten opsigte van

vertroulikheid is saam met die kind onderteken, waarvan hy ’n afskrif ontvang het (bylaag

drie).  Die kind, ouer en onderwyseres se regte is erken en gerespekteer deurdat alle

inligting vertroulik hanteer is.  Elke kind se inligting is onder skuilname verwerk en

weergegee. In die gevallestudies is geen identifiserende besonderhede bekend gemaak

wat die identiteit van die kind, ouer of onderwyser kon benadeel nie.

Die siening van Sieber (in Strydom, 2002a: 67) is dat privaatheid die element van

persoonlike privaatheid is, terwyl vertroulikheid die hantering van inligting op ’n vertroulike

wyse beteken.  Hy beveel ook aan dat anonimiteit van die respondente verseker word.

Toestemming vir deelname aan die navorsing is skriftelik van die betrokke persone (bylaag

twee) en instansie (bylaag een) verkry.  Die navorser is geregistreer by die Raad vir

Beraders in Suid-Afrika wat beteken dat die navorser deur die regulasie en etiese kode van

die Raad gebind word.  Hierdie vorm (bylaag ses) is ook deur die ouers onderteken.

1.12 DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE

1.12.1 Bewustheid

Bewustheid word deur Joyce en Sills (2003: 27) gedefinieer as ’n nie-verbale

gewaarwording wat gebeur in die hier-en-nou.  Dit is ’n fundamentele positiewe

noodsaaklike kwaliteit vir ’n gesonde lewe.  Die outeurs haal Yontef aan wat bewustheid

soos volg beskryf:
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“Awareness is a form of experience which can be loosely defined as being in touch with

one’s own existance, with what is … the person who is aware knows what he does, how

he does it, that he has alternatives and that he chooses to be as he is”.

Die navorser definieer bewustheid as:  ’n holistiese bewustheid van ’n persoon in die hier-

en-nou wat emosionele bewustheid insluit, wat beteken dat die persoon ten volle in

kontak met homself is.  Hierdie kontak beïnvloed die kwaliteit van sy lewe en sy gesonde

ontwikkeling.

1.12.2 Emosionele bewustheid

Bewustheid word deur Yontef (1993: 203) soos volg verduidelik:  “Awareness is a form of

experiencing.  It is the process of being in vigilant contact with the most important event

in the individual environment field with sensori-motor, emotional, cognitive and energetic

support”.  Volgens die mening van die navorser is bogenoemde ’n goeie beskrywing van

emosionele bewustheid, want dit beteken dat die kind holisties bewus moet wees van

homself deur middel van sensoriese kontakmaking met ander persone en sy omgewing en

dat hy:

H bewus moet wees van sy figuurgrondbehoefte,

H sy kognitiewe bewustheid,

H sy emosionele gevoelens ten opsigte van wat hy dink en voel, asook sy gedrag.

Emosionele bewustheid word deur Shalcross en Sisk (in Venter, 1998: 13) soos volg

gedefinieer:  “A person who is emotionally healthy has the capacity to express emotions

that other human beings can experience, and is able to maintain a balance, neither

repressing feelings nor allowing them to uncontrollably dominate behaviour”.  Die individu

moet dus verantwoordelikheid aanvaar vir die belewing en hantering van sy eie emosies.
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Die navorser is van mening dat emosionele bewustheid en bewustheid nou by mekaar

aansluit.  Die navorser definieer emosionele bewustheid as verskerping van die kind se

ervaring van wie en wat hy is en daarmee saam kom die emosionele belewenis van wat hy

voel, hoe hy voel en waarom hy dit voel.  Hierdeur kan die kind hom dan met

verantwoordelikheid op sy gedrag rig.

1.12.3 Emosionele intelligensie

Wanneer die bewustheid van die kind verhoog, is hy in staat om sy eie gevoelens te

beleef. Emosionele intelligensie word deur Coetzee (1998: 47) soos volg gedefinieer:

Emosionele intelligensie is …  jou vermoë om werklik van elke emosie of gevoel wat jy

beleef deeglik bewus te wees. Dan behoort jy ook aan hierdie emosie erkenning te gee,

dit te verstaan en uiteindelik in staat wees om die gevoel intelligent te kan hanteer, sodat

jou lewenskwaliteit kan verbeter.

Emosionele intelligensie word deur De Klerk en Le Roux (2003: 7) gedefinieer as:  “ … die

vermoë om jou eie gedagtes en gevoelens te identifiseer, te verstaan en te beheer, dit

gepas aan ander te kommunikeer, empatie met ander se emosies te hê, wat jou in staat

stel om op ’n emosionele vlak met hulle ’n verhouding te hê”.

Die navorser definieer emosionele intelligensie as die kind se bewustelike ervaring van sy

eie gevoelens, die vermoë om dit te kan erken en te kan verwoord en daarmee saam

verantwoordelik te kan optree.

1.12.4 Emosionele vaardighede

Emosionele vaardighede en emosionele intelligensie word volgens Goleman (1998: 24)

aanvullend tot mekaar gesien.  Emosionele intelligensie is die potensiaal wat die individu

het om praktiese emosionele vaardighede aan te leer wat op vyf aspekte gebaseer is,

naamlik: selfbewustheid, motivering, selfregulering, empatie en aanpassing binne

verhoudings.
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Die navorser definieer emosionele vaardighede as die vaardighede wat van kardinale

belang is vir toepaslike gedrag, sodat die kind wat bewus is van sy eie emosionele

ervarings hom in sy omgewing en teenoor ander kan handhaaf op ’n verantwoordelike

wyse.

1.12.5 Sosiale vaardighede

Emosionele vaardighede sluit nou aan by sosiale vaardighede soos wat Saarni (1997: 38)

dit dan ook beskryf as:  “ … the demonstration of self-efficacy in emotion eliciting social

transaction”.

Sosiale vaardighede is daardie komponente van gedrag wat belangrik is vir ’n mens om

positiewe interaksie met ander te inisieer en in stand te hou, aldus Westwood (1997: 77).

In Neetling en Schoeman (1999: 16, 17) noem die outeurs vier komponente wat sosiale

vaardighede behels, naamlik: empatie, verhoudings, kommunikasie en konflikhantering.

Die navorser definieer sosiale vaardighede as die positiewe interaksie tussen die kind met

sy maats, ouers, onderwysers en ander belangrike persone in sy lewe in die poging om

verhoudings te bou en in stand te hou, deur middel van kommunikasie op ’n

verantwoordelike wyse.

1.12.6 Selfbeeld

Selfbeeld word deur Baumeister (1998: 694) gedefinieer as die positiwiteit van ’n persoon

se ervaring van sy self.  “In an important sense, self-reference makes self-awareness

possible, which makes self-knowledge possible, which in turn makes self-esteem possible”.

Selfbeeld word in Nezu en Nezu (2003: 176) gedefinieer as die vermoë om selfwaarde te

bekom deur eerstens ’n bewustheid te ervaar, verantwoordelikheid te neem vir die self en

eie gevoelens, en die besef dat selfbeeld bepaal word deur wat ons dink en voel oor

onsself.
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Volgens die navorser word selfbeeld gedefinieer as selfkennis wat die bewustheid en

verantwoordelikheidneming van eie gevoelens en denke insluit.  Hierdie bewustheid en

verantwoordelikheidneming lei na selfaanvaarding.  Dit is weer van kardinale belang vir

die ervaring en belewing van ’n goeie selfbeeld wat die kind se persoonlike mening van

homself insluit en dus sy individualiteit vorm.

1.12.7 Die Laerskoolkind

Met die benutting van die begrip laerskoolkind word verwys na die kind van ongeveer ses

tot twaalf jaar wat homself gewoonlik in die laerskool bevind.  Alhoewel dit ’n rustiger

ontwikkelingstydperk in die kind se lewe is ten opsigte van sy fisiese ontwikkeling, is dit

steeds die tydperk waarin onmiskenbare kognitiewe, sosiale, emosionele en

selfkonsepontwikkeling plaasvind (Louw, Van Ede & Ferns, 1998: 326).

Die navorser is van mening dat dit vir die terapeut belangrik is om oor genoegsame kennis

van die ontwikkelingstake van die laerskoolkind te beskik, om sodoende die kind te kan

begelei tot optimale verwesenliking van sy potensiaal en gesonde ontwikkeling.

1.12.8 Gestaltspelterapie

Gestaltspelterapie word deur Oaklander (in O’Conner & Schaefer, 1994: 143) gedefinieer

as ’n humanistiese, prosesgeoriënteerde terapie wat alle aspekte van ’n persoon in ag

neem, naamlik sy sintuie, liggaam, gevoelens en intellek.

Gestaltspelterapie word beskryf deur Joyce en Sills (2003: 16) as ’n fenomenologiese

benadering wat so getrou moontlik aan die kind se lewenservaring bly.  Dit fokus op die

hier-en–nou en help die kind om te ontdek en bewus te word van die wyse waarop hy sin

maak van die wêreld.  Hierdie benadering help die kind om te weet wie hy is en hoe hy is.

Hierdie fenomenologiese metode is meer ’n lewenshouding as ’n tegniek.  Dit beteken dat

die kind met ’n oop gemoed en opregtheid benader word, waar niks anders saak maak as

die ontdekking van die kind se persoonlike ervaring nie.  Hierdeur word die fokus die

bewustheid van die kind se eie proses en keuses wat hy maak, en word dit versterk.
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Die navorser definieer Gestaltspelterapie as die doelgerigte fokus op die kind se hier-en-

nou ervaring wat ten doel het om balans in die kind se persoonlike funksionering teweeg

te bring wat die kind begelei tot verantwoordelike keuses en besluite.

1.13 INDELING VAN NAVORSINGSVERSLAG

Hoofstuk 1:Algemene inligting en oriëntering.

Hierdie hoofstuk fokus op die algemene inleiding en oriëntering tot die navorsingsverslag

en bestaan uit:

H motivering vir die keuse van die onderwerp,

H probleemformulering,

H die doelstelling en doelwitte van die studie,

H formulering van aannames vir die studie,

H die navorsingsbenadering, soort navorsing, navorsingstrategie,

navorsingsprosedure en werkswyse, voorondersoek, omskrywing van die

waarnemingseenheid, afbakening van die steekproef en wyse van

steekproefneming, etiese aspekte, leemtes en beperkinge in die studie en

definisies van hoofkonsepte.

Hoofstuk 2: Die laerskoolkind se ontwikkeling ten opsigte van sy emosionele

bewustheid.

In hierdie hoofstuk is daar gekyk na die rol wat ontwikkelingsfases in die kind se

ontwikkeling speel.  Tydens ontwikkeling is dit onvermydelik dat sekere behoeftes van die

kind nie bevredig word nie en daarom word die disekwilibrium wat teenoor die ekwilibrium

van ’n gesonde, gelukkige opvoeding ontstaan, ook bespreek.  Omdat die studie op die

emosionele bewustheid van die laerskoolkind fokus, word die emosionele en sosiale

ontwikkeling bespreek.  Hierna word die ontwikkeling van emosionele bewustheid

bespreek, sodat daar op hierdie aspekte in die gesonde ontwikkeling van die laerskoolkind

gefokus kan word.
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Hoofstuk 3:   Gestaltspelterapie se rol in die ontwikkeling van emosionele

bewustheid van die laerskoolkind.

In hierdie hoofstuk word die ontwikkeling van emosionele bewustheid by die laerskoolkind

beklemtoon en dit spruit voort uit die ervaring van die navorser dat baie kinders nie oor ’n

bewustheid van hul eie emosies en ervarings beskik nie.  Sonder ’n emosionele

bewustheid is die kind geneig om oorweldig te word deur sy slegte gevoelens en

ervaringe.  Sodoende verloor die kind beheer oor sy wêreld en oor homself en dit

beïnvloed sy gesonde ontwikkeling.  Deur middel van Gestaltspelterapie kan die kind

begelei word om ’n emosionele bewustheid te ontwikkel, sodat hy in kontak is met sy eie

bestaan van wie hy is, wat hy doen, hoe hy dit doen en die wyse waarop hy dinge beleef.

Hy kan nou  fokus op alternatiewe, probleemoplossing, die keuses wat hy het en sy

verantwoordelikheid teenoor homself en ander in sy omgewing.

Gestaltspelterapie word dus bespreek, sowel as die ontwikkeling van emosionele

bewustheid, sodat die kind gesond en toereikend kan ontwikkel.

Hoofstuk 4:Gevallestudies en navorsingsbevindinge.

Twee gevallestudies is beskryf.  Die kriteria vir die respondente was emosionele en sosiale

ontoereikende funksionering.  Elke sessie en die bydraes van die kinders, asook

waarneming deur die navorser word uiteengesit.  Die persoonlike groei en verandering

wat in die kind plaasgevind het, word bespreek.

Hoofstuk 5:Gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die navorsing.

Vanuit die gevallestudies is daar sekere gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak.  Beide

kinders het gebaat by die Gestaltspelterapeutiese intervensie deurdat hulle emosionele

bewustheid ten opsigte van hulself en hul eie ervaringe hulle in kontak met huself gebring

het, wat noodsaaklik is vir gesonde kinderontwikkeling.
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HOOFSTUK  TWEE

DIE LAERSKOOLKIND SE ONTWIKKELING TEN

OPSIGTE VAN SY EMOSIONELE BEWUSTHEID.

“For children, the keys to mental health are their schoolwork and their relationships with

family, peers, and other significant people”.

� (Thompson & Rudolph, 2000: 77) �

“Caring is the instinctive response of an open heart.  When we join together in this spirit,

action comes more effortlessly, and everybody ends up nourished”.

� Ram Dass �
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2.1 INLEIDING

Tydens die middelkinderjare - van ongeveer ses tot twaalf jaar - is die kind in die

laerskool.  In hierdie studie word daar verwys na hierdie kind as die laerskoolkind.  Die

kind gaan tydens hierdie ontwikkelingsfase vir die eerste keer skool toe, waar hy lid word

van ’n portuurgroep.  Portuurgroepe wissel ten opsigte van die skoolomgewing, klasmaats,

Sondagskool en kinders in die buurt.  Hy bevind hom in ’n wêreld van speel en werk wat

baie vaardighede vereis, asook in ’n wêreld van volwasse konsepte, logika en simbole.  Dit

is alles ’n voortsetting van vorige groeipatrone wat ’n nuwe dimensie aanneem soos hy

ontwikkel en leer.  Hierdie ontwikkelingstydperk in die kind se lewe is ’n tydperk waarin

onmiskenbare affektiewe, sosiale, kognitiewe en normatiewe ontwikkeling plaasvind (Du

Toit & Kruger, 1991: 129).

In hierdie hoofstuk gaan daar eerstens gekyk word na die rol wat ontwikkelingsfases in die

kind se ontwikkeling speel, sodat die groter prentjie van die kind as ’n holistiese wese

beter verstaan kan word.  Tydens ontwikkeling is dit onvermydelik dat sekere behoeftes

van die kind nie bevredig word nie.  Dit kan afhang van ’n verskeidenheid faktore soos

oueropvoeding, onderwysers, maats of enige trauma wat die kind ervaar.  Die

disekwilibrium wat teenoor ekwilibrium van ’n gesonde, gelukkige opvoeding ontstaan, sal

ook bespreek word  (Mortola, 2001: 1; Perls, Hefferline & Goodman, 1951: 373).

Omdat die studie op die emosionele bewustheid van die laerskoolkind fokus gaan slegs die

kernaspekte, naamlik die emosionele en sosiale ontwikkeling, bespreek word en nie die

fisiese, kognitiewe, konatiewe en normatiewe ontwikkeling nie.  Hierna sal die navorser

die ontwikkeling van emosionele bewustheid bespreek, sodat daar op hierdie aspekte in

die gesonde ontwikkeling van die laerskoolkind gefokus kan word.

In die literatuur word daar baie geskryf oor emosionele intelligensie.  Die navorser het

gaan kyk na die wyse waarop emosionele intelligensie en emosionele bewustheid mekaar

aanvul.
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Omdat die navorser uit ’n opvoedkundige milieu kom, is daar ook voorsiening gemaak in

hierdie hoofstuk vir praktiese riglyne wat deur die onderwyser gebruik kan word om die

individuele kind se bewustheid te verhoog, sodat die kind se kinderontwikkeling gesond en

suksesvol kan verloop.

2.2 DIE ROL VAN DIE ONTWIKKELINGSFASES

Volgens Fourie (2000: 46) beskou Havingurst die lewe as een lang leerproses.  Die lewe

het ook ’n dinamiese komponent wat nie weggeredeneer kan word nie.  In die dinamika

van die leerproses is daar sekere take wat vervul moet word.  Havingurst is dit eens dat

suksesvolle voltooiing van take tevredenheid, beloning en sosiale aanvaarding inhou.

Hierteenoor hou onsuksesvolle bemeestering van take ongelukkigheid en sosiale

onaanvaarding in.  Fourie (2000: 46) vind dat die ontwikkeling van die kind gepaard gaan

met die ontwikkelingstake wat hy in elke lewenstadium moet vervul.  Volgens Fourie

bepaal Havingurst dat by elke ontwikkelingsfase nuwe take (vaardighede, houdinge,

begrip en prestasies) van die individu verwag word wat hy moet vervul voordat hy na ’n

hoër ontwikkelingsvlak kan beweeg.

Hierdie ontwikkeling impliseer groei en Zwiers en Morrissette (1999: 3) beweer dat

ontwikkelingsielkunde uitgaan van die veronderstelling dat kinders oor ’n tydperk verander

en groei, beginnende by die moment van konsepsie.  Hierdie beginsel bring implikasies vir

professionele persone mee wat daarna strewe om uit te vind en te verstaan wat die beste

is, of ten minste behoorlik is, vir kinders op spesifieke ouderdomme.  Om vertroud te wees

met kinders se behoeftes en vermoëns, is dit essensieel om die ontwikkelingsfases van die

verskillende ouderdomme behoorlik te ken en te weet wat om van ’n spesifieke

ontwikkelingstadium te verwag.

Die mening van Du Toit en Kruger (1991: 121) is dat die ontwikkelingstadiums van Erikson

die verweefdheid van die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling beklemtoon.  Erikson

se teorie dek die hele lewensloop van die mens.  Volgens Thomas (1996: 139) verdeel

Erikson die lewensloop in agt stadia wat elkeen deur ’n krisis gekenmerk word.
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Dit impliseer dus ’n situasie waarin die individu hom ten opsigte van twee teenoorgestelde

pole moet oriënteer.  Elke krisis word deur ’n spesifieke wyse van interaksie tussen die

individu en die sosiale omgewing ontlok.

Hierdie interaksie tussen die individu en sy omgewing van Erikson se teorie word deur

Raubenheimer en Gething (1998: 72) beskryf as agt opeenvolgende fases van groei en

ontwikkeling omdat:

H Elke fase aan die ontwikkelende individu ’n sentrale uitdaging of taak bied wat

voltooi of opgelos moet word.

H Die suksesvolle voltooiing van elke uitdaging die individu beter toerus vir die

hantering van die volgende uitdaging.

H Die suksesvolle hantering van ’n uitdaging tot verandering en groei lei.

H ’n Mislukte poging tot oplossing beteken dat die individu na die volgende fase

gaan met onopgeloste kwessies.  Onopgeloste kwessies het later ’n diepgaande

effek op die individu se lewe, aangesien noodsaaklike sielkundige toerusting wat

die individu moes kry, nou ontbreek.

Die beginsel van groei en ontwikkeling van Erikson se teorie word verder geneem en deur

Donald, Lazarus en Lolwana (1997: 53) gedefinieer as psigososiale ontwikkeling deur die

lewensontwikkeling van die mens.  Hierdie vlakke van groei en ontwikkeling is progressie,

wat noodsaaklike emosionele behoeftes – wat in interaksie is met sosiale verhoudings -

uitbrei.  Daar word beklemtoon dat onderrig en leer ’n interaksieproses is en nie ’n

eenrigtingproses nie (Donald et al., 1997: 52).

Dit beteken dat ouers, kinders, familie, onderwysers, skool, maats, gemeenskap en

samelewing mekaar interaktief beïnvloed.  Daarom is dit belangrik dat ontwikkelingsfases

en teorieë as riglyne gebruik word omdat elke individu verstaan moet word in verhouding

tot sy sosiale konteks.  Dit is belangrik om die ontwikkelingsfases te gebruik as ’n

algemene riglyn en versigtig te wees op watter wyse jy dit interpreteer en toepas omdat

kinders uit verskillende sosiale kontekste kom en daarom nie noodwendig volgens

ontwikkelingsfases ontwikkel nie, veral nie in Suid-Afrika met sy wye diversiteit nie

(Donald et al., 1997: 56, 57).
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Die sintese waarby die navorser uitkom, is dat Donald en medeskrywers (1997: 53) tot ’n

belangrike gevolgtrekking kom naamlik dat die ontwikkelingsfases slegs as riglyne beskou

moet word en met versigtigheid geïnterpreteer en toegepas moet word.  Zwiers en

Morrisette (1999: 3) se siening sluit hierby aan, naamlik dat dit vir opvoeders, wat

betrokke is by die opvoeding en begeleiding van die kind, essensieel is om die

ontwikkelingsfases van die verskillende ouderdomme behoorlik te ken en te weet wat om

tydens ’n spesifieke ontwikkelingstadium te verwag.  Sodoende word daar dan kennis van

die kind se behoeftes en vermoëns gedra en problematiek kan dan voorkom word.

2.3 EKWILIBRIUM EN DISEKWILIBRIUM

Alvorens die ontwikkelingsfases bespreek word soos dit deur Erikson uiteengesit word,

word daar gekyk na Thomas (1996: 139) se verduideliking van die wyse waarop Erikson

die lewensloop in agt stadia, wat elkeen deur ’n krisis gekenmerk word, verdeel.  Elke

krisis word deur ’n spesifieke wyse van interaksie tussen die individu en die sosiale

omgewing ontlok.  Hierdie verandering of krisis word ook ekwilibrium of disekwilibrium

genoem.

Ekwilibrium is ’n toestand waarin daar balans bestaan en die wyse waarop daar, wanneer

daar van hierdie balans afgewyk word, gepoog word om die balans te herstel.

Disekwilibrium ontstaan wanneer die kind poog om van ’n minder komplekse vlak van

ontwikkeling na ’n meer komplekse vlak van ontwikkeling te beweeg.  Mortola (2001: 1)

beskryf disekwilibrium as “ … the destabilization experienced by children as they move

toward and into more complex levels of development”.

Probleme, spanning of konflik kan ontstaan in die proses van ontwikkeling en dan sal die

individu poog om balans te herstel.  Die konsep word deur Mortola (2001: 1) beskryf as “

… the destablilization experience by children as they move from one level of

understanding about the world or themselves to a more complex level of understanding”.
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Die proses van groei en die kompleksitiet wat daarmee saamgaan word deur Mortola

(2001: 2) beskryf as ’n aaneenlopende proses van verandering.  Die poging van die kind

om balans te handhaaf is in die oë van Gestaltteorieë ’n gesonde proses van “being alive”.   

Perls, Hefferline en Goodman (1951: 373) verklaar dit soos volg:  “The materials and

energy of growth are the conservative attempt of the organism to remain as it has been,

the novel environment, the destruction of previous partial equilibria, and the assimilation

of something new”.

Dit is dus ’n nuwe aanpassing van ’n voortgesette proses, waartydens behoeftes wat op

die voorgrond beweeg vervul word en na die agtergrond verskuif.  Onvervulde behoeftes

word onafgehandelde sake.  Die dominante behoefte wat op die voorgrond tree word

beskryf as ’n wyse waarop selfregulering plaasvind (Perls et al., 1951: 274).  Voorts is

hulle van mening dat spanning ontstaan wanneer daar bewuswording plaasvind van ’n

behoefte en dat dit dan moeilik is om ekwilibrium of balans te ervaar.  Ekwilibrium, of die

neiging om in balans te wees, kan aanleiding gee tot pogings om behoeftes te bevredig.

Die Gestaltbenadering misken dus nie die fases waarin ontwikkeling verdeel word nie,

maar die beskouing word gehuldig dat dit momenteel in die hede ervaar word, soos wat

die individu bewus word van behoeftes wat bevredig moet word.

Deurdat die kind in die verloop van sy ontwikkeling meer bewus word van sy behoeftes

beteken dit dan ook dat hy verander en dit veroorsaak vir die kind die moontlikheid om

algaande meer selfstandig te word, aldus Ferreira, Pretorius en Bender (1994: 30).

Hierdie verandering wat die kind ondergaan impliseer dat hy reeds van sy geboorte besig

is om sy leer en ontwikkelingsmoontlikhede te verwesenlik.

Indien hierdie ontwikkelingsmoontlikhede nie verwesenlik word nie, ontstaan daar volgens

die navorser ’n disekwilibrium wat die kind se gesonde kinderontwikkeling negatief kan

beïnvloed.
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2.4 DIE ONTWIKKELINGSFASES VAN ERIKSON

In die laerskooljare is die kind in ’n ontwikkelingsfase van selfstandigwording waar

ontwikkelingsmoontlikhede verwesenlik word.  Dit is belangrik dat die ontwikkelingstake

binne hierdie ontwikkelingsfase bemeester moet word, sodat die kind gesond kan

ontwikkel en funksioneer, om sodoende na die volgende fase te kan voortgroei.

Ontwikkelingstake word deur Havingurst (in Thomas, 1996: 57) soos volg gedefinieer:

... a task which arises at or about a certain period in the life of the individual, successful

achievement of which leads to his happiness and to success with later tasks, while failure

leads to unhappiness in the individual, disapproval by society and difficulty with later

tasks.

Geluk en sukses teenoor ongelukkigheid en mislukking word ondersteun deur die

ontwikkelingsfases van Erikson (in Thompson & Rudolph, 2000: 16) se navorsing wat dit

arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid noem.  Die eerste vier ontwikkelingsfases wat

van toepassing is op die laerskoolkind word hieronder uitgelig.

Tabel 1:  Ontwikkelingsfases

Fase Ouderdom Toereikende ontwikkeling Ontoereikende ontwikkeling

1 0 – 1 jaar VERTROUE

Kinders ontwikkel vertroue in hul ouers en die

omgewing.  Hulle leer dat die wêreld veilig, bestendig,

voorspelbaar en interessant is.  In hierdie fase het

kinders simpatie, liefde en aandag van konsekwente

versorgers nodig om hulle basiese behoeftes te

bevredig, sodat hulle met ander kan bind.

In hierdie fase word die ego-kwaliteit HOOP gevestig.

WANTROUE

Indien die kind se basiese

behoeftes nie bevredig word

nie, ontstaan wantroue.

2 1 – 3 jaar OUTONOMIE – WILSKRAG

In hierdie fase leer kinders ’n sin vir selfkontrole, sowel

as kontrole oor hulle omgewing.  Onafhanklikheid word

gekweek.  Kinders wat vertroue ervaar, het nodig om

sukses te ervaar in die proses om dinge vir hulself te

doen.

SKAAMTE EN TWYFEL

Indien die kind baie ingeperk

word of oormatig gestraf word,

sal ’n sin van skaamte of

twyfel ontwikkel.
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In hierdie fase word die ego-kwaliteit WILSKRAG

gevestig.

3 3 – 6 jaar INISIATIEF – DOELGERIGTHEID

In hierdie fase ontwikkel ’n sin vir inisiatief.  Kinders

begin om doelwitte te stel en leierskaprolle word

aangeneem om projekte uit te voer.  Ouers kan die kind

bemagtig deur vir hom keuses te gee en toe te laat om

deel te neem aan familie-aktiwiteite.  Onaanvaarbare

gedrag word gekorrigeer op ’n liefdevolle omgeemanier.

Dissipline word gebaseer op logiese gevolge.  Realistiese

verwagtinge word teenoor die kind geskep.

In hierdie fase word die ego-kwaliteit DOELGERIGTHEID

gevestig.

SKULD

Onrealistiese verwagtinge en

eise skep ’n gevoel van skuld

en angstigheid.

4 6 – 12 jaar ARBEIDSAAMHEID – BEKWAAMHEID

In hierdie fase leer die kind ’n reeks akademiese,

sosiale, fisiese en praktiese vaardighede aan wat nodig

is vir die volwasse lewe.  Die kind bemeester sekere

vaardighede wat hy in die volwasse lewe nodig het.

Sukses is nou vir die kind belangrik en sy selfkonsep

ontwikkel meer intens.

In hierdie fase word die ego-kwaliteit BEKWAAMHEID

gevestig.

MINDERWAARDIGHEID

Sonder aanmoediging en

prysing sal die kind

minderwaardig voel.

Minderwaardigheid lei tot ’n

swak selfbeeld wat gedrags-

en skolastiese probleme kan

veroorsaak.

Ongemotiveerdheid vorm ook

deel van die kind se gevoel

van minderwaardigheid.

Erikson se teorie is ’n beklemtoning van die reuse opvoedingstaak wat van ouers en

onderwysers verwag word.  In Charloner (2001: 369) beskryf James die verbinding tussen

opvoeder en die kind soos volg:  “A Reciprosal, enduring, emotional, and physical

affiliation between a child and caregivers that provides the base from which a child learns

to explore his or her world”.

Volgens die navorser is hierdie basis waarop die kind sy wêreld ontdek onontbeerlik vir sy

ontwikkeling.  Die skoolgaande kind gaan onmiddellik in ’n groter en meer ingewikkelde

wêreld in waar daar hoër eise aan sy emosionele ontwikkeling gestel word.  Dit is dus

belangrik dat die kind by skooltoetrede emosioneel gereed sal wees vir die volgende:
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Hy moet al redelike beheer oor sy emosies hê, in staat wees om met ander saam te werk

en veilig genoeg voel om bereid te wees om dit in die kognitiewe sfeer van die skool te

waag.  Vervolgens word gekyk na die emosionele ontwikkeling van die kind in die

laerskooljare.

2.5 DIE EMOSIONELE ONTWIKKELING VAN DIE LAERSKOOLKIND

Die emosionele ontwikkeling van die skoolgaande kind word deur ’n groter mate van

emosionele buigsaamheid en differensiasie gekenmerk.  Hy is nie meer so intens betrokke

by die wêreld nie en kan hom toenemend distansieer van gebeure.  Sy emosies en die

uitdrukking daarvan is nou meer spesifiek, divers en gesofistikeerd (Louw et al., 1998:

349).  Du Toit en Kruger (1991: 121) noem ten opsigte van die kind se emosionele

wording die volgende:  “Hy toon al meer begrip vir ander se gevoelens en sy empatie en

meegevoel neem geleidelik toe.  Hy leer om ooreenkomstig sosiale reëls uiting te gee aan

sy emosies en ook om sy emosies te beheer, te onderdruk of weg te steek”.

Die tipiese kenmerke en gevoelsopenbaringe van die laerskoolkind is: toorn, woede en

koppigheid, vrees, jaloesie en afguns, vreugde, blydskap en opgewondenheid, liefde en

emosionele katarsis.  Hierdie emosionele kenmerke word deur Du Toit en Kruger (1991:

121-123) asook Louw et al., (1998: 349-376) uitgelig en as volg bespreek:

2.5.1 Toorn, woede en koppigheid

In die kind se strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid ervaar hy meer frustrasie en

woede.  Sy uiting aan frustrasie en woede raak meer verfynd en hy beskik oor sekere

sosiale vaardighede om dit te kan hanteer.  Indien gesag afwesig is, sal hy geweld gebruik

om die probleem op te los of sy frustrasie te verlig (Du Toit & Kruger, 1991: 121, 122).

Toorn, woede en koppigheid van die laerskoolkind word meer sigbaar volgens die mening

van die navorser indien daar nie aan die kind se basiese behoeftes voorsien word nie.  Die

kind het nodig om in hierdie fase keuses te kan maak en alternatiewe te ondersoek vir

situasies waarmee hy gekonfronteer word.
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2.5.2 Vrees

In Van den Aardweg en Van den Aardweg (1999: 17) word die mening gehuldig dat

konkrete vrese tydens hierdie fase afneem en dat abstrakte vrese toeneem.  Die kind kan

dus vrese hê ten opsigte van byvoorbeeld denkbeeldige, bonatuurlike en grillerige gevare.

Vrese dat hy “anders” is, nie aanvaar word nie, ’n mislukking is of onregverdig behandel

word, kan ook voorkom.

Vrese word deur Louw en medeskrywers (1998: 351) soos volg beskryf:  “Omdat  kinders

nou skool toe gaan en hulle sosiale grense uitbrei, is dit verstaanbaar dat nuwe vrese wat

gepaard gaan met akademiese prestasie, onderwysers en vriende, nou hulle verskyning

maak”.

Volgens Beale en Baskin (in Louw et al., 1998: 353), rapporteer talle kinders in die

laerskooljare dat hulle bang is dat hulle ouers sal sterf.  Hierdie vrees hou verband met die

kind se verhouding met sy ouers, wat volgens Newman en Newman (in Louw et al., 1998:

354) gekenmerk word deur hoë eise wat hulle aan hulle ouers stel.  In ’n onderhoud met

Schürman (2004), ’n Kliniese- en Voorligtingsielkundige, het sy aangedui dat sy vanuit

haar ondervinding bevind dat kinders in hierdie fase die dood van ’n eie ouer en ook die

dood van ’n maat se ouer, moeilik verwerk omdat hulle in die proses van eise stel ook

soms nie daaraan dink dat hulle ’n ouer aan die dood kan afstaan nie.

Vrese kan manifesteer in simptome soos hoofpyn, maagpyn, slapeloosheid en

stuiptrekkings.  Nuwe situasies waarin die kind geplaas word, of sy fantasie ten opsigte

van ’n situasie, kan angs veroorsaak.  Wanneer ’n kind vrees onderdruk, kan dit

manifesteer in nagmerries, enurese, hakkel, grootpratery en luidrugtigheid (Van den

Aardweg & Van den Aardweg, 1999: 17).

Die navorser is van mening dat meer en meer kinders hul vrese onderdruk en sukkel met

van die bogenoemde simptome as gevolg van hedendaagse eise soos om oral te presteer

sonder die nodige ondersteuning.
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2.5.3 Jaloesie en afguns

Die kind se gevoelsuiting ten opsigte van jaloesie en afguns is meer divers en verskuild en

hy sal uiting daaraan gee deur ander te terg, leuens te vertel en af te knou.  Meestal is

hierdie kind meer geneig om te dagdroom, martelaar te speel, te verkul, destruktief op te

tree of sarkasties te wees.

In die laerskool word die simptome van jaloesie en afguns volgens die navorser weerspieël

in boelie-aktiwiteite wat plaasvind tussen kinders.  Dit is egter die boelie en die slagoffer

wat beide hulp en ondersteuning nodig het om hulle emosionele gevoelens te verbaliseer

en uiting daaraan te kan gee.

2.5.4 Vreugde, blydskap en opgewektheid

In groepe lag kinders meer as wanneer hulle alleen is, omdat lag aansteeklik is.  Deur

saam met die groep te lag probeer die kind om deur sy gedrag aanvaar te word (Du Toit

& Kruger, 1991: 123).  Die navorser is van mening dat daar in die normale verloop van ’n

skooldag, ook tydens akademiese aktiwiteite, dit noodsaaklik is om meer geleenthede aan

kinders te bied om positief saam te lag.

2.5.5 Liefde

Die skoolgaande kind bring sy liefde tot uiting deur mededeelsaamheid, empatie en

vriendskap met ander (Louw et al., 1998: 351).  Fisieke aksies soos soen en druk word tot

naby familielede beperk.  Hy poog om sy samesyn met maats aangenaam te maak,

aangesien hy toenemend vir hulle gevoelens en behoeftes sensitief word.  Seuns is egter

geneig om minder ekspressief te wees in die uiting van hulle liefde as dogters.

Die navorser meen dat die laerskoolkind ’n groot behoefte het aan aanvaarding en liefde

in die skoolomgewing en daarom is dit belangrik dat meer aandag hieraan gegee behoort

te word.
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2.5.6 Emosionele katarsis

’n Groter begrip van buie en gemoedswisselings word gevorm.  Die kind word in hierdie

fase meer bewus van sy emosies en die positiewe en negatiewe gevoelens wat dit by hom

laat.  Hy leer ook om sy emosies te onderdruk en vir ander te verberg, wat kan lei tot

stres, depressie, gevoelens van ontevredenheid en slegte buie of humeurigheid.  Met

verloop van tyd ontdek die kind dat hy ontslae kan raak van negatiewe gevoelens deur

aktiwiteite soos strawwe oefening, ’n heerlike lagbui of om te huil (Du Toit & Kruger,

1991: 123).

Volgens Du Toit en Kruger (1991: 123, 124) is die laerskoolfase ’n kritieke tyd vir die

emosionele ontwikkeling van die kind omdat hy meer insig oor sy eie gevoelens bekom

maar ook leer om ander kinders se gevoelens te verstaan.  Oormatige onderdrukking van

gevoelens kan net skadelik wees vir die kind en tot sosiaal-onaanvaarbare emosionele

uitbarstings lei.

Portuurgroepverhoudings en die emosionele vaardighede van die kind kan nie van mekaar

geskei word nie en daarom word die sosiale ontwikkeling van die kind vervolgens

bespreek.

2.6 DIE SOSIALE ONTWIKKELING VAN DIE LAERSKOOLKIND

Die opvoeding en sosiale lewe van die kind kan nie sonder gesonde verhoudings voltrek

word nie.  Die kind is nie ’n afgesonderde eensame wese nie, maar ’n wese wat beskik oor

die vermoë tot samesyn en kommunikasie met sy medemens, aldus Pretorius (1998: 7).

“Kommunikasie is die basis van alle verhoudings,” het Le Roux (2004) tydens ’n

persoonlike onderhoud verklaar.  Sy is van mening dat ons interaksie met mense ’n

komplekse proses is en dat dit vir ons as sosiale wesens - wat in verhoudinge met heelwat

ander mense staan - belangrik is dat ons oor goeie effektiewe kommunikasievaardighede

moet beskik.
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Hierdie kommunikasievaardighede behels dat die kind met sy medemens kommunikeer en

in die interaksie van verhoudinge sal die kind die volgende leer (Pretorius, 1998: 45):

H wie hy is en waar hy in die lewe inpas,

H wat reg en verkeerd is, met betrekking tot onder andere gedrag, waardes,

doelstellings en houdings,

H wat hy in die lewe kan verwag en wat van hom verwag word,

H om die betekenis van situasies te interpreteer,

H die manier om hom sosiaal in verhoudinge met ander te gedra.

Die gesonde ontwikkeling van die kind en sy sosiale ontwikkeling kan nie volgens

Thompson en Rudolph (2000: 77) geskei word nie.  “For children, the key to mental health

are their schoolwork and their relationship with family, peers, and other significant

people”.   Hierdie aanhaling onderskryf Louw en medeskrywers (1998: 354-383) se

mening wat die belangrikste van die sosiale ontwikkelingsfasette soos volg bespreek:

2.6.1 Die rol van die gesin

Die laerskoolkind bestee baie meer tyd weg van die huis af en die tyd wat hulle ouers aan

hulle bestee is ook minder.  Ten spyte hiervan bly die huis steeds die plek wat die meeste

sekuriteit bied.  Die gesin vorm die kern waar aanmoediging, steun, liefde en begeleiding

die ontwikkeling van die kind se persoonlikheid beïnvloed (Louw et al., 1998: 354).

Broers en susters beïnvloed mekaar se ontwikkeling deurgaans wedersyds.  Volgens die

mening van Mussen (in Du Toit & Kruger, 1991: 126) hou hierdie wedersydse beïnvloeding

verband met faktore soos:

H die kind se geslag

H sy ordinale plek in die gesin (oudste, middelste of jongste)

H die ouderdomsverskille tussen die kinders in die gesin en die ouers se

opvoedingsmetodes.

Hul verhouding word ten spyte van onderlinge rusies gewoonlik deur nabyheid,

liefdevolheid en sensitiwiteit vir mekaar gekenmerk.
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Hierdie rusies dien in der waarheid as oefening vir die kind se sosiale vaardighede en doen

geensins afbreek aan die liefde tussen gesinslede nie (Du Toit & Kruger, 1991: 126).

Volgens die navorser is dit onontbeerlik dat ouers met hulle kinders gesinsaktiwiteite

behoort te beplan en uitvoer omdat die gesin die ondersteuningsnetwerk van die kind

vorm.

2.6.2 Die invloed van die skool

Tydens die laerskooljare vind ’n dramatiese verandering in die kind se lewe plaas omdat

die kind nou die skoollewe betree en aan ’n groot verskeidenheid nuwe persone en

onbekende situasies blootgestel word.  Hoewel die gesin steeds ’n primêre invloedsfeer vir

die kind is, oefen die skool ’n baie belangrike invloed op die ontwikkeling van die kind uit

(Louw et al., 1998: 363).

Daar word in Pretorius (1998: 79) verwys na die skool as ’n samelewingsvorm, waar

saamlewe en saamwerk voltrek word.  Vaardighede, kennis en insigte wat die kind in die

samelewing as volwassene sal benodig, kan hier aangeleer word.  Dit is ’n oefenterrein,

waar sosialiseringsvaardighede soos intensiewe persoonskommunikasie tussen onderwyser

en kind en tussen kinders onderling verwerklik kan word.  Hierdeur word gesonde

verhoudings gevestig wat die kind begelei tot verantwoordelikheid op ’n sosiale vlak.

Volgens die mening van die navoser kan die kind wat uit gesonde gesinsverhoudings kom

homself beter sosiaal handhaaf op terreine wat minder bekend is aan hom, soos die skool,

onderwysers en maats.

2.6.3 Die invloed van die portuurgroep

Op ’n sosiale vlak is kinders in die laerskool dikwels in interaksie met ander kinders van

dieselfde geslag en ouderdom.  Kinders se interaksie met portuurgroepmaats het

vriendskap ten doel, terwyl kind-volwasse-interaksies dikwels op die kind se behoefte aan

beskerming en versorging gebaseer is.  Kinders oefen en verfyn hulle sosiale vaardighede

tydens interaksies met die portuurgroep (Louw et al., 1998: 368).
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Belangrike funksies wat die portuurgroep in die ontwikkeling van die kind kan speel, word

deur Williams, Stith en Van der Zanden (in Louw et al., 1998: 369)  soos volg saamgevat:

H Die portuurgroep verskaf kameraadskap.

H Die portuurgroep verskaf geleentheid vir nuwe gedrag.

H Die portuurgroep help om kennis en inligting oor te dra.

H Die portuurgroep leer kinders reëls en regulasies.

H Die portuurgroep help om geslagsrolle te versterk.

H Die portuurgroep bring mee dat die emosionele bande wat die kind met die ouers

het, verswak word.  Die voordeel is die strewe na onafhanklikheid.

H Die portuurgroep gee aan kinders ondervinding in verhoudings waar hulle op

gelyke voet meeding.

Die ontwikkeling van vriendskappe soos uiteengesit deur Selman (in Louw et al., 1998:

372) word vervolgens weergegee omdat dit perspektief gee van wat ten opsigte van die

kind se sosialisering in verskillende ouderdomsfases realiseer.  Hy het tot die

gevolgtrekking gekom dat die ontwikkeling van die laerskoolkind se

vriendskapverhoudings deur vyf oorvleuelende stadia beweeg en dit kan dus as ’n nuttige

riglyn gebruik word.

Tabel 2:  Vriendskapverhoudings

STADIUM OUDERDOM VRIENDSKAP

0 3 – 7 jaar Kortstondige speelmaat

Tydens hierdie stadium vorm kinders nie werklik vriendskappe nie.  ’n Vriend

word beskou as iemand wat maklik bereikbaar is of omdat dit vir hom sekere

voordele bied.

1 4 – 9 jaar Eenrigting-bystand

’n Vriend word beskryf as iemand wat doen wat die kind wil hê hy moet doen.

2 6 –12 jaar Tweerigting-mooiweersamewerking

Die kinders word daarvan bewus dat gee-en-neem ’n integrale deel van enige

vriendskap behoort te vorm. Vriende word gesien as persone wat mekaar help.

Eiebelang is egter nog teenwoordig, met die gevolg dat die vriendskap dikwels

tot niet gaan indien die kinders verskil of argumenteer.
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3 9 –15 jaar Intieme onderling gedeelde verhoudings

Vriendskap word gesien as iets wat meer beteken as om net iets vir jou vriend

te doen.  Persoonlike probleme en geheime word gedeel en die verhouding word

nie weens verskille of konflikte verbreek nie.  Die vriendskap kry ook ’n besitlike

kleur, met die gevolg dat jaloesie en teleurstelling ontstaan indien die vriend ook

met ander vriende maats maak.  Meisies neig om nouer vriendskapsbande met

net een of twee ander meisies te ontwikkel, terwyl seuns meer

vriendskapsbande ontwikkel waarvan die intimiteit nie altyd so intens is as wat

by meisies die geval is nie.

4 12jaar + Kinders respekteer hulle vriende se behoefte aan sowel afhanklikheid as

outonomie.  Hoewel hulle steeds op mekaar steun vir emosionele ondersteuning,

is hulle nie meer so besitlik nie.

Volgens die navorser se mening, stimuleer vriendskapsverhoudings die kind se

lewenskwaliteit en potensiaal, en behoort ten alle tye deur ouers en die skool

aangemoedig te word.

2.6.4 Die rol van spel vir die laerskoolkind

Vriendskappe is deel van die laerskoolkind se spel.  Die belangrike aspek van spel is dat

dit nie net die laerskoolkind se sosiale ontwikkeling bevorder nie, maar ook implikasies vir

sy fisieke, kognitiewe en emosionele ontwikkeling inhou.

Spel skep geleenthede vir die kind om fisiese kontak met ander te maak, selfvertroue te

ontwikkel om verskillende rolle te vertolk en sosiale vaardighede te bemeester.  Spel bied

geleentheid vir die kind om teen ander te kompeteer, sy energie te benut en op ’n sosiaal

aanvaarbare wyse van sy aggressie ontslae te raak (Du Toit & Kruger, 1991: 129).

Die mening van die navorser is dat volwassenes in die kind se lewe ook vriendskap met

die kind behoort te beoefen.  Hierdeur kan die kind leer om die lewe te geniet.
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2.6.4.1 Seuns

Seuns in die laerskool verag dogters se aktiwiteite en assosieer vroulikheid met liefde,

romanse, linte, poppe en trane.  Van den Aardweg en Van den Aardweg (1999: 225) som

dit soos volg op:

Their ‘maleness’ is expressed in their talk, the books they read, the games they play.

They enjoy belonging to groups or gangs where they can sit together and swop yarns,

plan some escapade or share the contents of their pockets, exchange confidences and

engage in boisterous laughter.  They find physical contact with the opposite sex

embarrassing …

2.6.4.2 Dogters

Dogters geniet dit om deel te wees van ’n klub, en hulle ‘bendes’ is meer eksklusief en

outokraties as seuns s’n.  Hulle neem nie veel notisie van seuns tydens hierdie fase nie

(Van den Aardweg & Van den Aardweg, 1999: 225).

2.6.4.3 Vorme van spel

Vanaf ongeveer vyfjarige ouderdom vind ’n afname plaas in die voorkeur vir simboliese

spel.  Simboliese spel (“make-believe”) kom egter voor by kinders van alle ouderdomme

en dis nie snaaks om ’n kind van nege of tien jaar te sien wat hom verbeel hy is

“Superman” of ’n“Cowboy” nie (Van den Aardweg & Van den Aardweg, 1999: 225).

2.6.4.4 Spel en die verwerwing van vaardighede

Die laerskoolkind verwerf en verfyn ’n verskeidenheid motoriese en intellektuele

vaardighede deur spelaktiwiteite soos skaatsplankry, touspring, fietsry of boomklim.

Hughes (1995: 109) meen elke generasie se kinders erf of ontwerp ’n verskeidenheid

motoriese aktiwiteite wat hulle in staat stel om ’n indruk op hul maats en ouers te maak

en om hul posisie binne die portuurgroep te verstewig.
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2.6.4.5 Die kind as versamelaar

Die laerskoolkind ontwikkel soms ’n passie daarvoor om iets wat hom interesseer te

versamel soos strokiesboeke, plakkers, stempels, Barbiepoppe of skryfpapier.  Die spel is

die versameling van objekte en die objekte word meestal nie gebruik nie, maar net

uitgehaal om te bewonder (Hughes, 1995: 110).

2.6.4.6 Spelrituele

Die kind sal rituele en dreunsang (“chants”), soos byvoorbeeld  “One potato, two potato,

…”  of “Eeny meeny miny mo …” , tydens spel gebruik.  Hulle neem sulke rituele baie

ernstig op en wanneer iemand probeer om die reëls te verbreek, sal hy deur die

portuurgroep berispe word (Van den Aardweg & Van den Aardweg, 1999: 225).

.

2.6.4.7 Speletjies met reëls

Tydens hierdie ontwikkelingfase begin die kind aan ’n nuwe vorm van spel deelneem,

naamlik speletjies met reëls.  Hierdie speletjies verskil van kultuur tot kultuur, maar het

een gemeenskaplike eienskap, naamlik reëls wat elke speler moet gehoorsaam.  Al die

deelnemers moet vooraf instem ten opsigte van die spelreëls en enige persoon wat die

reëls verander tydens spel ‘kul’.  Die spelers gebruik ook die reëls om te onderhandel oor

die rolle wat hulle gaan aanneem, byvoorbeeld net dogtertjies mag ‘Superwoman’ speel

(Cole & Cole, 2001: 557).

2.6.4.8 Georganiseerde sport

Deelname aan sport in die VSA neem volgens Hughes (1995: 113) gemiddeld 20% van die

ses- tot agtjarige kind, 25% van die agt- tot tienjarige kind en 40% van die elf- tot

twaalfjarige kind se algehele speeltyd in beslag.  Die voordele van sport vir die kind is

algemene fisieke fiksheid, ’n goeie selfbeeld, die vermoë om met ander oor die weg te

kom en om in ’n groep saam te werk.
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Die navorser vind dat in die ontwikkeling van sosiale vaardighede, sport ’n manier is

waarop kinders hulself en mekaar leer ken.  Deur interaktief by mekaar betrokke te wees,

word vaardighede soos die wyse om met mekaar te kommunikeer, probleme op te los,

verantwoordelike keuses te maak, vriendskappe te vorm en met mekaar saam te werk,

aangeleer.  Hierdie sosiale vaardighede leer die kind ook om selfgemotiveerd te wees.  Dit

is dan ook moontlik dat hierdie gesonde ontwikkeling deur ’n bewustheid kan plaasvind.

2.7 DIE ONTWIKKELING VAN EMOSIONELE BEWUSTHEID VAN DIE

LAERSKOOLKIND

Bewustheid word deur Joyce en Sills (2003: 27) beskryf as:  “At it’s best, awareness is a

non-verbal sensing or knowing what is happening here and now.  It is a fundamentally

positive, essential quality of all healthy living”.

Die mening van die navorser is dat emosionele bewustheid en bewustheid in mekaar

verweef is, want met bewustheid word die kind se ervaring in die hier-en-nou as ’n

holistiese wese verskerp en daarmee saam kom die emosionele belewenis van wat hy

voel, hoe hy voel en waarom hy dit voel.

Die ontwikkeling van die laerskoolkind se emosionele bewustheid kan nie plaasvind sonder

die ontwikkeling van sy persoonlikheid nie.  ’n Gevoel van sekuriteit en gesonde

verhoudings in die voorskoolse jare is kernfaktore waarby die laerskoolkind se

persoonsontwikkeling kan baat.  Oaklander (1988: 280, 281) sê:

“A baby is not born with bad feelings about himself.  All babies think they are wonderful.

How a child feels about himself after a time, however is certainly determined to a great

extent by the early messages he gets about himself from his parents”.

Die selfkonsep ontwikkel vinnig in die laerskooljare en die kind ontwikkel nou ’n konsep

van hoe hy is (die ware self) en ook van wie hy graag wil wees (die ideale self).  Sy kennis

is nie net gebaseer op prestasies nie, maar ook op sy behoeftes, asook die verwagtings

wat ander aan hom stel (Louw et al., 1998: 348).
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Die kind se prestasie, behoeftes en verwagtings wat ander aan hom stel ontwikkel die

beeld wat hy oor homself vorm.  Selfbeeld word deur Brandon (in Nezu & Nezu, 2003:

176) soos volg gedefinieer:

In order to achieve an increased sense of selfworth, we must first awaken our

consciousness, take responsibility for ourselves and our feelings, and face the fact that self-

esteem is made up of what we think and feel about ourselves.  Rather than viewing self-

esteem as the reputation we have among other people, it is more accurately described as

the reputation we have with ourselves.

Die beeld wat die kind van homself vorm is slegs moontlik deur interaksie en

kommunikasie met ander.  Deur kommunikasie is dit moontlik dat die kind stelselmatig sy

aandag en bewustheid kan rig tot sy gevoelens binne hom, en sy gedagtes en gedrag kan

beskryf en reflekteer (Schilling, 1996: 20).  Bewustheid van gevoelens is dus

lewensnoodsaaklik.  Vir die kind om bewus te wees van sy eie gevoelens is dit nodig dat

hy sal weet watter gevoelens hy ervaar.  Bewustheid is volgens Yontef, (in Schoeman,

1996e: 30) ’n vorm van ervaring, ’n proses van ‘in kontak wees’ met die self en omgewing.

Bewustheid van die self sluit volgens Oaklander (1993: 285) die volgende in: wie die kind

is, hoe hy voel, waarvan hy hou en nie hou nie, wat sy behoeftes is, wat hy wil doen en

die wyse waarop hy dit gaan doen.

Volgens die navorser is bewustheid dus ’n wyse waarop die kind sy behoeftes kan

identifiseer.  Dit vereis van die kind ’n sekere emosionele en sosiale intelligensie, wat

volgens Le Roux en De Klerk (2001: 10) die volgende behels:

H die vermoë om jou eie gevoelens en dié van ander waar te neem, te herken, te

verstaan en daarop te reageer.  Hierna word verwys as emosionele bewussyn;

H onderskeiding tussen verskillende gevoelens en die benoeming daarvan,

sogenaamde emosionele geletterdheid;

H die vermoë om jou gevoelens toepaslik te kan uitspreek en te kan beheer,

sogenaamde emosionele beheer;

H die vermoë om na ander te kan luister, empatie met hulle te hê en om sinvol te

kommunikeer in terme van emosies en denke;
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H die gebruik van inligting om jou denke en optrede so te rig dat jy sinvol,

gemotiveerd en doelgerig kan lewe.  Daar is dus begrip in die verband tussen

gevoelens, denke en gedrag.

Emosionele bewustheid word deur Greenberg (2002: 45) beskryf as die proses van

verandering in die emosionele ontwikkeling van die mens.  Greenberg sê:  “Emotional

awareness is not thinking about feeling, it involves feeling the feeling in awareness”.

Greenberg (2002: 45) beklemtoon ook die belangrikheid daarvan dat die bewustheid van

emosies ’n belangrike komponent vorm in die erkenning en verwerking daarvan.

Die bewustheid van emosies bring die mens tot aksie, wat Cole (1998: 23) beweer nie net

help om ’n verandering te bewerkstellig of ’n oplossing te vind vir persoonlike probleme

nie, maar ook om die kind in die proses te bemagtig.  Bemagtiging beteken volgens

Schoeman (1996b: 180, 181) dat die kind ’n keuse kan maak en verantwoordelikheid

neem vir homself.  Om sy mag te behou is dit nodig dat die kind homself ook kan

vertroetel, met ander woorde vergewe vir dit wat hy verkeerd gedoen het.  Dit is

belangrik, sodat die kind integrering van sy totale menswees kan ervaar (Schoeman,

1996b: 181).

Om hierdie proses van ’n kind se integrering met homself en sy bemagtiging te

ondersteun, word daar gekyk na Korb (1999: 6, 7) se mening.  Korb erken haar eie gevoel

van wat gebeur het in die moment en maak dan ’n keuse of besluit hoe sy dan op die

situasie gaan reageer.  Dit bemagtig Korb om haar eie persoonlike besluite te neem, in

haar eie tyd en volgens die vaardighede in haar ontwikkelingsproses wat sy al aangeleer

het.  Korb (1999: 7) skryf:  “Affirmation means giving ‘radical respect’ to my self”.  In ’n

onderhoud met Louw (2004), ’n kundige op die gebied oor die invloed van trauma en stres

op die mens se selfbeeld, het sy gesê dat spanning ’n waarskuwingsteken of alarmreaksie

is vir die self, sodat jy weet jy is te spesiaal om jouself te verwaarloos.  Volgens die

navorser is die erkenning van gevoelens en die keuse of besluit hoe daar opgetree gaan

word ’n proses van gesonde kinderontwikkeling.



60

Emosionele bewustheid is in die Gestaltbenadering ’n strewe na persoonlike gesonde

kinderontwikkeling tot persoonlike gesonde volwassenheid, maar ook ’n strewe na

gesonde bevredigende interaktiewe-verhoudings. Korb (1999: 22) vat dit soos volg saam:

With my maturing beliefs and attitudes, I am always a creative learner, always aware of

making choices.  As I learn to cultivate my skills, I also learn to distinguish some of my

experiences as pleasant, comfortable, nourishing, while others as abrasive, frustrating or

toxic.  I learn to distinguish respectively and respectfully between what is ‘mine,’ ‘yours’,

and ‘ours,’ and as a creative (or co-creative) learner, that for which I must take my

response-ability.  I can choose to engage in dialogue, or not.  As a maturing person in the

present, pregnant, existential moment, whatever is, is: this is my experience – real, valid,

unique – the origin of choice, self-empowerment, and personhood.

Die navorser se mening is dat emosionele bewustheid en emosionele intelligensie nou by

mekaar aansluit omdat bewustheid ’n ervaring van in kontak wees met die self en die

omgewing is, en dit dan beteken dat die kind sal weet wie hy is, hoe hy voel, waarvan hy

hou en nie hou nie, wat sy behoeftes is, wat hy wil doen en die wyse waarop hy dit gaan

doen.  Emosionele bewustheid kan dus gesien word as die verskerping van die kind se

bewustheid van die wyse waarop die interaksie met homself, sy maats en omgewing

plaasvind.

Hierdie sosiale interaksie kan slegs plaasvind deur kommunikasie wat die kind se sosiale

vaardighede verwesenlik en ’n goeie selfbeeld vorm.  Bylaag sewe is ’n gedig wat die

interafhanklikheid tussen die ouer, onderwyser en kind illustreer en vorm ’n onontbeerlike

aanvulling tot die navorsing.

2.8 EMOSIONELE INTELLIGENSIE SE AANSLUITING BY EMOSIONELE EN

SOSIALE VAARDIGHEDE

Die kern van emosionele bewustheid is volgens die navorser die vermoë om emosies en

gevoelens te erken, bewus te wees van die wyse waarop dit ervaar word en watter

reaksies beleef word in die hier-en-nou.
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Die manier waarop hierdie emosies hanteer word, word deur Greenberg (2002: 36), ’n

kundige van Gestaltteorie, beskou as emosionele intelligensie.  Die doel in

Gestaltspelterapie is om die kind te begelei om hierdie emosies te herken, te erken en dit

te gebruik as ’n riglyn om sodoende van sy  emosies sin te maak.

Om die belangrikheid van emosionele intelligensie - of dan emosionele bewustheid - uit te

lig, word Neethling en Schoeman (1999: 18) se voordele of tekens van ’n hoë emosionele

intelligensie en die nadele of tekens van ’n lae emosionele intelligensie bekyk.

Tabel 3:  Emosionele intelligensie

TEKENS VAN HOË EMOSIONELE INTELLIGENSIE TEKENS VAN LAE EMOSIONELE INTELLIGENSIE

H Druk emosies duidelik uit.

H Is nie bang om emosies te toon nie.

H Is nie geneig tot negatiewe emosies nie.

H Balanseer gevoel met logika en realiteit.

H Is onafhanklik en gemotiveerd.

H Internaliseer nie teleurstellings nie.

H Respekteer en stel belang in ander se

gevoelens.

H Is nie verlam deur vrees en bekommernis nie.

H Begryp nie-verbale kommunikasie.

H Neem verantwoordelikheid vir eie emosies.

H Gebruik emosies as hulpmiddels om besluite

te neem.

H Blameer ander vir hulle emosies.

H Kan nie sê:  “Ek voel …” nie.

H Veroordeel ander se gevoelens.

H Is emosioneel oneerlik.

H Vergroot of verklein emosies.

H Laat emosies opbou en kom dan skielik tot

uitbarsting.

H Integriteit en gewete ontbreek.

H Koester wrokke en is onvergewensgesind.

H Is onsensitief.

H Is nie emosioneel beskikbaar nie.

H Is rigied en geslote vir nuwe idees.

H ’n Swak luisteraar.

H Voel dikwels bitter, minderwaardig en/of die

slagoffer.

Hieruit word daar ook volgens die navorser ’n bewustheid gekweek vir die essensie van

emosionele en sosiale vaardighede.  Goleman (1996: 49, 50) en Goleman (1998: 317,

318) onderskei tussen die volgende vyf basiese emosionele en sosiale vaardighede:
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2.8.1 Selfbewustheid

Weet wat jy voel op die oomblik, in die hier-en-nou, en gebruik daardie voorkeure om jou

te begelei in sinvolle besluitneming.  Dit is belangrik om ’n realistiese siening van jou eie

vermoëns (selfkennis en selfbewustheid) te hê, asook ’n standvastige selfkonsep.  Mense

wat nie hul eie ware gevoelens herken nie, is daaraan uitgelewer.  ’n Belangrike vraag is:

Is dit moontlik om jou emosies te beheer?

2.8.2 Selfregulering

Selfregulering sluit in:

H die hantering van emosies sodat die betrokke persoon eerder die taak waarmee

hy besig is sal ondersteun as om daarmee in te meng,

H om konsensieus te wees met take,

H bevredigende doelwitte te bereik,

H die gesonde herstel van emosionele stres en

H ’n persoon se vermoë en vaardighede om sy gevoelens op ’n geskikte wyse te

hanteer volgens sy eie selfbewustheid.

Die persoon sal in staat wees om homself te kalmeer of sy gevoelens van angs of

geïrriteerdheid af te skud, en sodoende terugslae in sy lewe makliker hanteer.  ’n

Belangrike vraag is:  Is dit moontlik om jouself te kalmeer?

2.8.3 Motivering

Motivering gaan oor die benutting van ons diepste wese om ons te begelei en te beweeg

na ons doelwitte, om ons te help om inisiatief te gebruik om te verbeter en om in die

aangesig van terugslae en frustrasies te volhard.  Om produktief en effektief te kan wees,

behoort mense hul entoesiasme, selfvertroue en konsentrasie op die bereiking van ’n

doelwit te kan fokus.  Indien mense angstig, kwaad of terneergedruk voel, kan hulle nie

fokus op ’n besluit om gepas op te tree in moeilike lewensituasies nie.  ’n Belangrike vraag

is:  Is dit moontlik om jouself te motiveer?
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2.8.4 Empatie

Empatie beteken om sensitief te wees vir ander mense se gevoelens - en om begrip te hê

vir hulle standpunte en vir hulle eksentrisiteit - teen die agtergrond van hulle kulturele

diversiteit.  ’n Belangrike vraag is:  Is dit moontlik om ander se behoeftes te verstaan en

raak te sien?

2.8.5 Sosiale Vaardighede

Sosiale vaardighede handel oor die hantering van emosies in verhoudings, sowel as die

korrekte interpretering van sosiale situasies, goeie matige interaksie en die gebruik van

vaardighede om te begelei, en leiding te neem met onderhandelinge om verskille op te los

ten opsigte van samewerking en groepwerk.  Gewildheid, leierskap en interpersoonlike

vaardighede is almal afhanklik van sosiale kundigheid.  Die korrekte interpretering is

kardinaal vir optimale kognitiewe funksionering.  ’n Belangrike vraag is:  Is dit moontlik om

suksesvol met ander te kommunikeer?

2.9 DIE BEVORDERING VAN EMOSIONELE BEWUSTHEID IN DIE 

KLASKAMER

Emosionele bewustheid is ’n vaardigheid gelykstaande aan emosionele intelligensie.

Volgens die navorser lê die verskil daarin dat emosionele intelligensie in die literatuur

beskryf word as ’n vaardigheid wat aangeleer kan word (Le Roux & De Klerk, 2002: 9).

Emosionele bewustheid kan beskryf word as die bewustheid van gevoelens en die

hantering daarvan op só ’n wyse dat die kind se emosionele en sosiale vaardighede

sodanig ontwikkel dat sy lewenskwaliteit verbeter.

Volgens die navorser is emosionele en sosiale vaardighede van kardinale belang in die

groei en ontwikkeling van elke kind.  Daarom is dit essensieel dat daar in skole meer

aandag gegee word aan die emosionele aspekte in die kinders se lewens.
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Tans word daar weinig aandag geskenk aan die individuele kind se behoeftes as gevolg

van oorvol klasse, kurrikulêre vereistes, veranderende omstandighede en onderwysers wat

nie opgelei is om emosionele probleme van kinders te hanteer nie.

In Schilling (1996: 14) noem Caulfield en Jennings vier boustene om emosionele

bewustheid in die klaskamer te verhoog:

H Veiligheid, sekuriteit, onvoorwaardelike liefde en versorging van elke kind.

H Stimulerende klaskamers wat ryke sensoriese ervaring vir elke kind se brein

voorsien.

H Eksperimentele leer soos geleenthede om vaardighede, kennis en houdings in ’n

verskeidenheid situasies van die werklike lewe aan te pak.

H Die tydige en bruikbare terugvoer van take en opdragte.

Emosionele vaardighede kan gebruik word om sosiale vaardighede te versterk.  Schilling

(1996: 15) beskryf die vyf vaardighede en teorieë van Salovey en Gardner wat nie in die

klaskamer geïgnoreer kan word nie soos volg:

H Ken jou eie emosies

Selfbewustheid is wanneer ’n persoon sy gevoelens herken.  Die monitor van eie

gevoelens is deurgaans belangrik.

H Bestuur jou eie emosies

Om gevoelens te kan hanteer en die vermoë om vinnig van ongelukkigheid en

hartseer te herstel is ’n emosionele vaardigheid.

H Motiveer jouself

Emosies kan gebruik word om doelwitte te bereik, selfkontrole en selfdissipline te

kan handhaaf.

H Herkenning van ander se emosies

Empatie is die vermoë om ander se gevoelens te herken, te identifiseer en te voel

wat ’n ander voel.

H Hantering van verhoudings

Die hantering van verhoudings dui op die vermoë om ander se emosies te kan

bestuur wat kan dui op sosiale en leierskapsvaardighede.
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Daar is verskeie Gestaltspelterapeutiese tegnieke wat gebruik kan word om die kind te

begelei om in die hier-en-nou sy gevoelens te hanteer.  In Thompson en Rudolph (2000:

168), Korb (1999: 17, 18), Groenewald (2002: 84-92) en Coetzee (1997: 27, 28) word

verskeie tegnieke genoem wat ook gebruik kan word om die laerskoolkind te help om sy

emosionele bewustheid te verhoog.

Die navorser is van mening dat hierdie tegnieke bruikbaar is en deur die onderwyser tot

voordeel van die kind aangepas kan word om in die klassituasie gebruik te  kan word.  Die

tegnieke wat as volg beskryf word is: “ek”-boodskappe, vervang “kan nie” met “gaan nie”,

vervang “hoekom” met “wat” en “hoe”, vervang “maar” met “en”, geen skinder, verander

vrae in stellings, neem van verantwoordelikheid, onvoltooide sinne, polariteite en die

monitor van woorde soos: almal, alles, niemand, nooit en/of altyd.

H “EK” - BOODSKAPPE

Moedig die kind aan om “ek” of “my”  te gebruik wanneer hy in die algemeen

praat soos byvoorbeeld:  “Jy weet hoe dit is wanneer jy die wiskunde nie verstaan

nie en die onderwyser jou daaroor uittrap”. verander in “Ek weet hoe dit is as ek

nie die wiskunde verstaan nie en die onderwyser my daaroor uittrap”.  Die “ek”-

boodskap kan die kind lei tot verantwoordelikheid vir sy eie gevoelens, gedagtes

en gedrag (Thompson & Rudolph, 2000: 168; Korb, 1999: 17; Groenewald, 2002:

85, 86; Coetzee, 1997: 27).

H VERVANG “kan nie” MET “gaan nie”

Die kind word begelei in die verkenning van ’n alternatief.  In plaas van om te sê

“Ek kan nie wiskunde slaag nie” kan die kind sê “Ek gaan nie wiskunde slaag nie”.

Die kind se verantwoordelikheid lê in die besit van die stelling en na watter

alternatiewe daar gestreef sal word om die probleem te oorkom.  Die ideale

uitkoms is: “Ek gaan …” of “Ek kan …” (Thompson & Rudolph, 2000: 168;

Groenewald, 2002: 88; Coetzee, 1997: 27).



66

H VERVANG “hoekom” MET “wat” EN “hoe”

“Hoekom-vrae” soos “Hoekom het jy dit gedoen?” moet sover moontlik vermy

word, omdat dit net skuldgevoelens kan versterk of uitlok.  Vrae soos:  “Hoe voel

jy oor dit wat jy nou net gedoen het?” of “Wat doen jy met jou hande, terwyl ons

oor jou gedrag praat?" moet liewer gevra word, want dit kan die kind help tot ’n

groter bewustheid (Thompson & Rudolph, 2000: 168; Groenewald, 2002: 90, 91;

Coetzee, 1997: 27).

H VERVANG “maar” MET “en”

Wanneer die kind ’n sin gebruik soos:  “Ek dink ek voel goed, maar …” ondermyn

die kind die waarde van die woorde wat in die eerste gedeelte van die sin gesê is.

Maar kan verander word met en sodat beide gedeeltes van die sin waardevol kan

wees.  Dan kan dié ervaring vir die kind duidelikheid bring  (Korb, 1999: 17).

H GEEN SKINDER

Indien die kind oor iemand wil gesels wat nie teenwoordig is nie kan daar gebruik

gemaak word van die leëstoeltegniek, sodat die persoon direk gekonfronteer of

aangespreek kan word.  Die gesprek word byvoorbeeld eers beëindig wanneer die

kind tevredenheid het oor die geantisipeerde reaksie van die onderwyser.  Dit lei

die kind tot ’n emosionele bewustheid en hy kan dan later die gesprek met die

onderwyser voer wanneer hy meer gereed daarvoor is.  Hierdeur word fiktiewe

situasies direk gekonfronteer en die kind kry geleentheid om onvoltooidhede direk

aan te spreek (Thompson & Rudolph, 2000: 168; Coetzee, 1997: 27).

H VERANDER VRAE IN STELLINGS

Dit is ’n manier om die kind te kry om sy gedagtes en gevoelens meer direk uit te

spreek.  Thompson en Rudolph (2000: 169) gebruik die volgende aanhaling:

“Perls believed that most questions are phoney in that they are really disguised

statements”.  Byvoorbeeld in plaas daarvan dat die kind vra:  “Dink jy nie dat ek

moet ophou om saam met daardie ouens uit te hang nie?” kan die kind eerder sê:

“Ek dink ek behoort nie meer saam met daardie ouens uit te hang nie”.

(Thompson & Rudolph, 2000: 169; Groenewald 2002: 90, 91).
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H NEEM VAN VERANTWOORDELIKHEID

Die kind word gevra om onvoltooide sinne in te vul om sodoende die manier

waarop hy sy eie lewe bestuur en sy verantwoordelikhede waarneem te kan

bepaal.  Byvoorbeeld:  “Op die oomblik voel ek …” en “Ek neem huidig

verantwoordelikheid vir hoe ek voel”.  Dit is ’n manier om vas te stel of ’n kind

bronne buite homself blameer óf verantwoordelikheid neem vir sy goeie en slegte

gevoelens (Thompson & Rudolph, 2000: 169).

H ONVOLTOOIDE SINNE

Onvoltooide sinne is ’n metode waarop ’n kind bewus kan word van die wyse

waarop hy homself kan help of benadeel.  Byvoorbeeld:  “Ek help myself wanneer

ek …” of “Ek benadeel myself wanneer ek …”  Die kind se werklike behoefte word

op die voorgrond geplaas.  Die kind sê byvoorbeeld:  “Ek is jammer …” of “Ek voel

verantwoordelik …”  maar die sin is onvoltooid.  Die kind kan aangemoedig word

om die sin te voltooi sodat hy eienaarskap en verantwoordelikheid kan neem

(Thompson & Rudolph, 2000: 169; Korb, 1999: 18; Coetzee, 1997: 27)

H POLARITEITE

Heelwat probleme kan deur die benutting van polariteite of teenoorgesteldes in

terapie opgelos word.  Insig in polariteite stel die kind in staat om die positiewe en

negatiewe aspekte van die lewe te aanvaar en te hanteer en as ’n geïntegreerde

wese te ontwikkel (Thompson en Rudolph, 2000: 169; Coetzee 1997: 27)

H MONITOR WOORDE SOOS: ALMAL, ALLES, NIEMAND, NOOIT EN/OF

ALTYD

Hierdie woorde reflekteer angstigheid of depressiewe gevoelens en weerspieël nie

die realiteit of verwagtinge van die kind se ervaring nie (Korb, 1999: 18)
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2.10 SAMEVATTING

Dit is essensieel om die verskillende ontwikkelingsfases van die kind op verskillende

ouderdomme behoorlik te ken, sodat die opvoeder weet wat om op ‘n spesifieke

ontwikkelingstadium te verwag.  Sodoende word daar dan kennis gedra van die kind se

behoeftes en vermoëns en problematiek kan dan voorkom word.

Die laerskoolkind se lewenservaring gaan onmiddellik oor ’n groter en meer ingewikkelde

wêreld waar daar hoër eise aan sy emosionele ontwikkeling gestel word.  Dit is dus

belangrik dat die kind by skooltoetrede emosioneel gereed sal wees.  Hy moet al redelike

beheer oor sy emosies hê, in staat wees om met ander saam te werk en veilig genoeg

voel ten einde bereid te wees om in die skoolmilieu uitdagings te aanvaar, sodat gesonde

ontwikkeling kan plaasvind.

In die ontwikkeling van sosiale vaardighede leer kinders hulself en mekaar ken.  Deur

interaktief by mekaar betrokke te wees, word vaardighede soos die wyse om met mekaar

te kommunikeer, probleme op te los, verantwoordelike keuses te maak, vriendskappe te

vorm, en om met mekaar saam te werk, aangeleer.  Sodoende kom die kind tot ’n groter

emosionele bewustheid en is hy dan meer selfgemotiveerd.

Emosionele bewustheid en emosionele intelligensie sluit nou by mekaar aan omdat

bewuswording ’n ervaring van “in kontak met die self en die omgewing” is.  Dit beteken

dan dat die kind sal weet wie hy is, hoe hy voel, waarvan hy hou en nie hou nie, wat sy

behoeftes is, wat hy wil doen en die manier waarop hy dit gaan doen.  Emosionele

intelligensie kan dus gesien word as die verskerping van die kind se bewustheid van die

wyse waarop die interaksie met homself, sy maats en omgewing plaasvind.  Hierdie

sosiale interaksie kan slegs plaasvind deur kommunikasie, waartydens die kind se sosiale

vaardighede verwesenlik word en ’n goeie selfbeeld gevorm kan word.  Bewustheid is dus

’n fundamentele positiewe noodsaaklikheid vir gesonde ontwikkeling.  Deur ’n bewuste

ervaring van die hier-en-nou is die kind in kontak met homself.  Sodoende is hy dan

bewus van sy behoeftes, oor wat hy dink en voel en die manier waarop dit sy gedrag

beïnvloed.
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Emosionele intelligensie is die wyse waarop die kind hierdie emosionele bewustheid

hanteer deur erkenning te gee aan sy gevoelens, dit te verstaan en dan verantwoordelik

te kan optree.  Die wyse waarop die kind sy gevoelens hanteer is emosionele vaardighede

wat die kind aanleer deur sosiale interaksie in verhouding met ander en sy omgewing.  Dit

is komponente van gedrag wat belangrik is om positiewe interaksie met ander te inisieer

en in stand te hou.  Sodoende kan die kind se selfbeeld versterk word.  Dit lei tot die

ondersoek van keuses en verantwoordelikheidneming wat die kind se gesonde

kinderontwikkeling suksesvol kan laat verloop.

In hoofstuk drie word Gestaltspelterapie se rol in die ontwikkeling van emosionele

bewustheid by die kind bespreek.  ’n Duidelike oorsig oor die ontwikkelingsfases en wat

emosionele bewustheid behels dien as noodsaaklike basis vir die hoofstuk wat volg.  Die

kind word in Gestaltspelterapie bemagtig om met emosionele bewustheid

verantwoordelikheid te neem vir keuses en besluite wat ’n positiewe, gesonde

ontwikkeling verseker.
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HOOFSTUK  DRIE

GESTALTSPELTERAPIE

SE ROL IN DIE ONTWIKKELING VAN

EMOSIONELE BEWUSTHEID

VAN DIE

LAERSKOOLKIND.

“There are only two ways to live your life.

One is as though nothing is a miracle.

The other is as though everything is a miracle”.

� Albert Einstein �

“Die tragedie van die lewe lê nie daarin

dat jy nie jou doelwitte bereik nie.

Dit is eerder ’n tragedie as jy nie doelwitte het om na te streef nie”.

� Natalie du Toit �
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3.1 INLEIDING

Die beklemtoning van die ontwikkeling van emosionele bewustheid by die laerskoolkind

spruit voort uit die navorser se ervaring dat kinders nie oor ’n bevredigende bewustheid

van hul eie emosies en ervarings beskik nie.  Hierdie sogenaamde ontoereikende

bewustheid het ’n invloed op hulle skolastiese prestasie, motivering en gedrag.

Emosionele bewustheid sluit die kind se selfbewustheid, wat hom help om sy eie

gevoelens en gedrag beter te kan kontroleer en hanteer, in sodat, indien hy slegte

gevoelens ervaar, hy vinniger daarvan kan herstel en dit dan sodoende nie so ’n groot

impak het op sy skolastiese prestasie en algemene funksionering nie.

Volgens die navorser is die kind met ’n beperkte emosionele bewustheid geneig om

oorweldig te word deur sy slegte gevoelens en ervarings.  Sodoende verloor die kind

kontrole oor sy wêreld en oor homself en kan dit sy gesonde ontwikkeling beïnvloed.

Deur middel van Gestaltspelterapie kan die kind begelei word om ’n emosionele

bewustheid te ontwikkel sodat hy in kontak is met sy eie bestaan van wie hy is, wat hy

doen, hoe hy dit doen, en die wyse waarop hy dinge ervaar sodat hy kan fokus op

alternatiewe, probleemoplossing, die keuses wat hy het en sy verantwoordelikheid teenoor

homself en ander in sy omgewing.  Vervolgens word Gestaltspelterapie bespreek, sowel as

die ontwikkeling van emosionele bewustheid sodat die kind gesond en toereikend kan

ontwikkel (Oaklander, 1993: 285; Schoeman, 1996e: 30; Yontef, 1993: 13, 153).

3.2 DIE BENADERING VAN GESTALTSPELTERAPIE

Gestaltspelterapie het ’n fenomenologiese perspektief volgens Joyce en Sills (2003: 16),

wat beteken dat die terapeut so na as moontlik aan die kind se ervaringsveld bly.  Dit

beteken dat daar in die hier-en-nou gebly word en dat sover moontlik vermy sal word om

die kind se gedrag te interpreteer, sodat die kind begelei kan word tot die ontdekking van

sy wêreld en bewus kan word van die wyse waarop hy sin maak van die wêreld om hom.
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Met die fenomenologiese benadering word die kind met ’n oop gemoed en opregtheid

benader, waar niks anders behalwe die ontdekking van sy persoonlike ervaring sin maak

nie.  Hierdeur is die kind gefokus en ingeskerp op die bewustheid van sy eie gedrag en

ervaring binne die raamwerk van sy eie belewenis (Joyce & Sills, 2003: 16).

Ten einde daarin te kan slaag is ’n terapeutiese verhouding onontbeerlik.  Hierdie

fenomenologiese benadering van ondersoek in die subjektiewe wêreld van die kind,

bestaan uit vier komponente (Joyce & Sills, 2003: 16-24), naamlik die self op die

agtergrond plaas, beskrywing, horisontalisme en aktiewe belangstelling.

3.2.1 Die self op die agtergrond plaas

Die terapeut se ervaring, veronderstellings en vooroordele word tydelik op die agtergrond

geskuif om die fenomeen of situasie van die kind waar te neem soos asof ‘vir die eerste

keer’.  Dit is wanneer die terapeut sy ervaringe op die agtergrond skuif om met ’n oop

gemoed vir die kind in ’n unieke oomblik beskikbaar te wees.  Vrae kan gevra word soos:

H Hoe voel jy hieroor?

H Wat beteken dit vir jou?

H Watter sin maak jy daarvan?

H Hoe het dit gebeur?

sonder dat die terapeut die betekenis van die situasie gee (Joyce & Sills, 2003: 16, 17).

Volgens Toller se beskrywing (in Milner & Carolin, 1999: 60) is die vermoë om

luistervaardighede aan te leer nie ’n akademiese proses nie, maar ’n praktiese uitnodiging

om jou eie hartlike openheid te kultiveer wat beide die terapeut en kind toelaat om te leer.

Die terapeut leer daaruit om op sy eie kapasiteit te reflekteer oor sy eie persoonlike

geskiedenis, die wyse waarop hy die persoon geword het wat hy is, asook oor die

houdings, waardes, kultuur, probleme en pyn in sy eie wordingsproses.  Sodoende verwar

hy nie sy eie ervaringe en gevoelens met dít wat die kinders aan hom meedeel nie.



73

Dit is belangrik om die superieure houding van beter weet as volwassene op die

agtergrond te plaas, sodat hy homself kan toelaat om respek van die kind te verkry ten

opsigte van sy andersheid en unieke ontwikkeling.  Sodoende kan die terapeut werklik

luister na wat die kind graag aan hom wil sê en wat die kind graag wil hê dat hy moet

hoor (Milner & Carolin, 1999: 60).

3.2.2 Beskrywing

Beskrywing vind plaas wanneer die fenomeen of situasie beskryf word in terme van wat

op die oomblik vanselfsprekend is tot die sintuie.  Dit beteken om te bly by die bewustheid

van wat op die oomblik voor die hand liggend is en wat die kind ervaar en sien.  Dit kan ’n

beskrywing wees van die kind se liggaamshouding, liggaamsreaksies, emosionele uiting,

stemtoon of asemhaling.  Opmerkings kan gemaak word soos:

H Ek merk op dat …………..…... (jou asemhaling vinniger word).

H Dit lyk vir my …………… .……. (dit is baie belangrik vir jou).

H Ek kan sien ………………….….. (dit is vir jou baie stresvol).

H Ek is bewus daarvan dat …… (jy vandag tien minute laat is).

Sodoende help die terapeut die kind om sy eie interpretasie te maak van betekenis wat hy

aan sy eie ervaring gee (Joyce & Sills, 2003: 19).

Volgens Yontef (1993: 153) fokus Gestaltspelterapie met egtheid en empatie op die kind.

In Gestaltspelterapie praat die kind en die terapeut dieselfde taal, taal wat fokus op die

huidige, die hier-en-nou ervaring.

3.2.3 Horisontale vlak

Horisontale vlak beteken wanneer daar aan alle aspekte van die fenomeen of situasie

gelyke belangrikheid gegee word.  ’n Kind se liggaamsbeweging kan byvoorbeeld

betekenisvol en aanvullend wees tot dít wat hy aan die terapeut meedeel (Joyce & Sills,

2003: 20, 21).
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In die Gestaltbenadering is daar ook ’n ander horisontale vlak en dit vind plaas in die

terapeutiese verhouding wat ’n sekere gelykheid openbaar.  Burber (in Jacobs, 1998: 7) is

van mening dat dialoog in die terapeutiese verhouding dan ook die begin van die belewing

van die self as mens is.  Vanuit dialoog het die “I-Thou” verhouding en die “I-it”

verhouding ontwikkel waardeur die self in verhouding ervaar kan word.  Purcell-Lee

(2001: 9) wys daarop dat die “I-Thou” verhouding ’n opregte ontmoeting tussen twee

persone is wat ’n gevoel van eenheid tot gevolg het. Dit is die uitreik van die self na ander

op ’n wyse wat nie geïnhibeer word deur enige vooropgestelde idees of beplande agenda

nie.  Dit is die oomblik waar elkeen net homself soos wat hy is, eerlik openbaar.

Aansluitend hierby sien Crocker (2001: 1) dit as “ … a special kind of contact, a meeting of

two others”.  Hierdie ontmoeting vereis die totale wese van die persoon betrokke.  Dit is ’n

ervaring waar die persone waardering en respek vir die realiteit en uniekheid van die

ander beleef.  Hierdie ervaring van die “I-Thou” is in werklikheid die belewing van ’n

persoon se mensheid (Jacobs, 1998: 4).  Hierdie verhouding is wedersyds en gelyk.  Albei

persone gee en ontvang van mekaar in die proses.  Hierdie interaksie skep ’n ruimte

tussen die twee individue wat liefde of gees genoem word.  Elke persoon word in sy

diepste wese geraak deur hierdie verhouding.  Individue toon aan mekaar hulle totale

teenwoordigheid deur dieselfde taal te praat en met mekaar die ervaring van

gemeenskaplike ervaring te deel (Yontef, 1993: 17).

3.2.4 Aktiewe belangstelling

In die Gestaltbenadering (Joyce & Sills, 2003: 21) probeer die terapeut die wêreld van die

kind verstaan en daarom is dit belangrik dat die terapeut dit in opregtheid sal doen.  Die

belangstelling gaan oor die wyse waarop die situasies ontstaan, die kind se singewing

daaraan en die wyse waarop die gebeure by mekaar inskakel in die geheel.  Sodoende

word die kind gehelp om sy wêreld op sy eie te ontdek, helderheid te kry en sy eie

betekenis daaraan te heg.  Oop vrae soos:

H Hoe was dit vir jou?

H Hoe voel jy nou?

H Wat het gebeur?
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H Wat is besig om op die oomblik te gebeur? kan gevra word.

H Vermy ‘hoekom’ of ‘waarom’ vrae omdat dit ’n gevoel van kritiek by die kind kan

uitlok.

Volgens Yontef (1993: 153) is verantwoordelikheid ’n belangrike aspek in die

Gestaltspelterapie-verhouding.  Die terapeut en die kind het beide ’n verantwoordelikheid.

Die terapeut is nie vir die kind verantwoordelik nie.  Die kind moet verantwoordelikheid

aanvaar om homself te ondersteun en te reguleer.  Die terapeut vervul die rol van ’n

liefdevolle, deernisvolle persoon wat met warmte, besorgdheid, aanvaarding en ’n

sensitiewe begrip met die kind omgaan om ’n lewensveranderende proses te fasiliteer.

Opsommend kan dus gesê word dat die fenomenologiese benadering van

Gestaltspelterapie ’n perspektief is om bewustheid te verhoog en om ’n verdieping in die

ervaring van die kind te bewerkstellig, sodat die kind in kontak kom met wat en die wyse

waarop hy dink, voel en doen terwyl hy in interaksie met sy omgewing is.  Om

selfonderhoudend te word, word aanvaar dat die kind enigiets uit die verlede, wat inmeng

met die huidige funksionering, sal kan identifiseer en hanteer.  Die Gestaltbenadering

gaan van die standpunt uit dat die kind met die nodige vlak van bewustheid, wat

emosionele bewustheid insluit, en ondersteuning vanuit die omgewing, oor die vermoë tot

selfregulering sal beskik ten einde suksesvol met lewensprobleme te handel.

3.3 DIE WAARDE VAN GESTALTSPELTERAPIE

Emosionele bewustheid bevorder selfregulering in die kind, wat groei en ontwikkeling vir

die kind kan help bewerkstellig.  Die waarde van Gestaltspelterapie volgens Oaklander (in

West, 1996: 13) is dat die kind leer om sy wêreld te ontdek:

Play is therefore essential for healthy development. For children, play is a serious,

purposeful business through which they develop mentally, physically and socially.  Play is

the child’s form of self-therapy through which confusions, anxiety and conflicts are often

worked through.  Through the safety of play children try out their own ways of being.

Play performs a vital function for the child.
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It is far more than just the frivolous, lighthearted, pleasurable activity than adults make of

it.  Play also serves as a symbolic language …  Children experience much that they cannot

as yet express in language, and so they use play to formulate and assimilate what they

experience.

Gestaltspelterapie is dus volgens Oaklander (West, 1996: 13) funksioneel ten opsigte van

die gebruik van spel as ’n natuurlike kommunikasiemiddel vir die kind.  Dit is ’n manier

waarop die kind sy innerlike konflikte, wense en begeertes bekend maak en wat die

terapeut in staat kan stel om funksioneel ten opsigte van die kind se ontwikkeling te

reageer.  Om selfonderhoudend te word kan die kind deur spelervaringe, wat met sy

huidige funksionering en ontwikkeling inmeng, identifiseer en dit hanteer.  Die

Gestaltbenadering gaan van die standpunt uit dat die individu met die nodige vlak van

bewustheid en ondersteuning vanuit die omgewing, oor die vermoë sal beskik om tot

selfregulering te kom, en om uiteindelik lewensprobleme wat sy ontwikkeling benadeel,

suksesvol te kan hanteer (Congress, 1995: 1119).

3.4 DIE PARADOKSALE TEORIE VAN VERANDERING

Verandering word meegebring as gevolg van ’n groter bewustheid deur selfregulering wat

gestimuleer word.  Verandering is noodsaaklik in die lewe van elke kind.  Genoemde

stelling word deur Estrup (2000: 4) ondersteun wat dit soos volg beskryf:  “Change occurs

naturally by becoming, owning what/how one is rather than by trying to be different”.  Die

paradoksale teorie van verandering beklemtoon dus dat verandering by die kind beteken

dat hy dít wat hy is aanvaar, dat verandering spontaan kan gebeur, vanuit homself kom

en dat hy self die keuse het om te verander.

Volgens Yontef (1993: 13) vind verandering by die kind spontaan plaas indien bewustheid

en kontak met die self teenwoordig is.  In ’n terapeutiese verhouding waar die terapeut

fokus om die bewustheidskontinuum te versterk, asook die terapeut se kontak met die

kind, kan die kind dus verander.
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Die paradoksale teorie van verandering leer die kind twee verdere uiterste belangrike

aspekte, naamlik om:

H homself te aanvaar en

H om sy eie waarde te besef (Yontef, 1993: 2).

Lampert (1996: 2) sluit hierby aan wanneer sy beklemtoon dat verandering by die kind

ook handel oor sy respons op wat met hom in sy lewe gebeur – dit gaan dus daaroor dat

die kind somtyds vrede moet maak, nie net met wie hy is nie, maar ook met sy

omstandighede.

3.5 DIE PROSES VAN DIE KIND

Die manier waarop die kind homself aanvaar en sy waarde besef word deur die

Gestaltteorie beskryf as sy proses.  Die mening van Schoeman (1996e: 30) is dat die kind

se proses sy selfhandhawingsisteem is.  Elke kind se proses is uniek en dit is noodsaaklik

dat die spelterapeut voortdurend van die kind se proses bewus moet wees.  Oaklander

(1988: 184) beklemtoon die belangrikheid daarvan om te let op die wyse waarop ’n kind

die taak wat voor hom gelê word benader, die wyse waarop hierdie taak uiteindelik

uitgevoer word, asook hoe die finale produk lyk.

Die kind se proses word deur Frazao (1999: 9) beskryf as ‘hoe’ die betrokke persoon

gedurende elke moment van terapie ‘is’.  Hierdie ‘wees’ word volgens haar vasgestel deur:

H die kind se ontwikkeling in ag te neem,

H te let op veranderinge wat deurentyd in die kind se verhouding tot homself en

ander plaasvind,

H sowel as veranderinge binne sy inter- en intrapersoonlike wêrelde.

Die ondersoek na die kind se proses kan op geen stadium van die terapeutiese proses

agterweë gelaat word nie.  Soos duidelik blyk uit Frazao (1999: 9) se benadering tot

diagnose verander die proses deurlopend, en kan die terapeut dus op geen stadium totaal

ingelig wees rondom die kind se dinamiese ‘wyse van wees’ nie.
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Volgens Frazao (1999: 11) is dit belangrik om in die ondersoek na die kind se proses

deurlopend na die volgende aspekte te let:

H enigiets wat indruk maak, onduidelik blyk of sensories op die terapeut ’n impak

maak;

H die kind se spraak, voorkoms, energie, liggaamshouding, emosies, stemtoon of

ander modaliteite van uitdrukking;

H weglatings – dít wat die kind op bewuste, of soms onbewuste vlak verswyg;

H spontane assosiasies wat weerspieël word in die kind se vloei van verbale en nie-

verbale uitdrukking van feite en gevoelens (dui veral op figuurgrond verband);

H herhalings as aanduidings van onvoltooidhede;

H simptome – waarvan spreek hulle en wat is die gevolg van wat hulle onderhou;

H sterk eienskappe, bronne, suksesse, vermoëns en beskikbare energie.

Opsommend volgens Frazao (1999: 9, 11); Oaklander (1988: 184) en Schoeman (1996e:

30) kan gesê word dat die kind se proses verwys na sy oriëntasie ten opsigte van die

wêreld waarin hy hom bevind, asook die wyse waarop hy funksioneer, inligting prosesseer

en probleme of struikelblokke hanteer.  ’n Kind se proses omvat sy emosies,

hanteringsmeganismes en sy persoonlikheid.  Dit is die wyse waarop hy realiteit hanteer.

Die navorser se mening is dat sonder ’n grondige kennis of ’n bewustheid van die kind se

proses daar nie met die kind kontak gemaak kan word nie en verandering of groei in die

gesonde ontwikkeling van die kind kan dan nie plaasvind nie.

3.6 SLEUTELBEGRIPPE IN DIE GESTALTBENADERING

Onderliggend aan Gestaltspelterapie is ’n paar basiese begrippe en beginsels.  Die

verhoging en aanmoediging van bewustheid, wat emosionele bewustheid insluit, is die

hoeksteen van die Gestaltbenadering (Joyce & Sills, 2003: 21).  Alle ander komponente

word daardeur beïnvloed omdat bewustheid beteken dat die individu holisties bewus moet

wees van homself en ander in sy omgewing (Yontef, 1993: 183).  Die kind kan net

verander, groei en ontwikkel indien sy bewustheid geprikkel word.
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Volgens die navorser is die volgende sleutelbegrippe van die uiterste belang in die

suksesvolle verloop van die terapeutiese proses en emosionele bewustheid.  Bewustheid,

holisme, homeostase, kontak, kontakgrensversteurings, hier-en-nou, onvoltooidhede,

polariteite en die vyf fases van Perls word bespreek omdat dit spesifiek van toepassing is

en by hierdie navorsing aansluit.

3.6.1 Bewustheid

Volgens Schoeman (1996e: 30) is bewustheid noodsaaklik vir gesonde interpersoonlike

funksionering van die kind.  Bewustheid is ’n vorm van ervaring; ’n proses van ‘in kontak

wees’ met die self en die omgewing.

Bewustheid van die self (Oaklander, 1993: 285) sluit die volgende in:

H wie die kind is,

H hoe hy voel,

H waarvan hy hou en nie hou nie,

H wat sy behoeftes is,

H wat hy wil doen en

H die wyse waarop hy dit gaan doen.

Sonder die ontwikkeling van bewustheid het kinders geen beheer oor hulle lewe nie

(Schilling, 1996: 9).  Die voordeel van bewustheid is dat die kind sy eie gevoelens beter

kan beheer en oor die vermoë beskik om vinnig slegte gevoelens te herstel.

Through self-awareness, children learn to give ongoing attention to their internal states,

to know what they are feeling when they are feeling it, to identify the events that

precipitate upsets and emotional hijackings, and to bring their feelings back under control.

Die manier waarop bewustheid bewerkstellig kan word, Joyce en Sills (2003: 29), is deur:

H Te bly in die hier-en-nou.

H Die verskerping en uitbreiding van bewustheid as ’n aaneenlopende ervaring.

H Rig of fokus bewustheid op dít wat vermy of geminimaliseer word.
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Die navorser is van mening dat bewustheid ’n wyse is waarop die kind sy mees dominante

behoeftes kan identifiseer en daarvan bewus kan word.  Sonder ’n bewustheid is die kind

nie in kontak met homself nie en beïnvloed dit die kwaliteit van sy lewe en dit belemmer

gesonde kinderontwikkeling.  Soos wat die kind gedurende terapie selfbewustheid

ontwikkel, raak hy byvoorbeeld van sy gevoelens en gedrag bewus en die invloed wat dit

op hom in totaliteit het.  Hy vind uit dat hy keuses moet maak en sal dan daarmee

eksperimenteer.  As die terapeut die kind kan help om meer bewus te word van wat hy

doen en die wyse waarop hy dit doen, kan die kind dan ’n keuse hê om verandering te

maak ten einde gevoelens en gedrag op ’n sosiaal aanvaarbare wyse, deur middel van

alternatiewe gedrag, te hanteer.

3.6.2 Holisme

Holisme is gegrond op die beginsel dat die kind gesien moet word binne sy omgewing of

binne sy konteks as deel van ’n voortdurende veranderde veld (Joyce & Sills, 2002: 24).

Die mens is deel van sy omgewing en kan nie los daarvan begryp word nie en word

voortdurend daardeur beïnvloed.  Die bogenoemde outeurs verdeel die veld in drie areas:

• die interne wêreld van die kind,

• die eksterne wêreld of omgewing (ingesluit die terapeut) en

• die ewigveranderende verhouding tussen hulle.

Hiervolgens is die kind nooit geïsoleerd nie maar altyd in kontak, en alles - die interne en

eksterne wêreld van die kind en die ewigveranderende verhouding tussen hulle - is in

verbinding met mekaar.

Die waarde van hierdie verbinding word deur Du Toit (2001: 132) beskou as die interaksie

tussen die ouer en kind, aangesien die mens sy sosiale omgewing nodig het vir die

vervulling van liefde, vriendskap, binding en ander sosiale behoeftes.  Indien hierdie

omgewing nie aan die ouer of kind se behoeftes beantwoord nie, ontstaan ’n wanbalans of

disekwilibrium, wat negatiewe emosies prikkel soos konflik, frustrasies, aggressie en

depressie as gevolg van die persoon se belewenis van onregverdigheid en wanbegrip

vanuit sy omgewing.  Omdat die kind ’n holistiese wese is, beïnvloed sy liggaamlike,

emosionele, sosiale en geestelike ervaring, taal, denke en gedrag sy ontwikkeling.
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Hierdie aspekte moet aangespreek word om die kind se ontwikkeling te verbeter.  Die kind

is derhalwe nie net ’n individu met ’n probleem nie, maar is deel van ’n sisteem waarbinne

voortdurende verandering plaasvind.

Die kind se emosionele bewustheid word daarom nie geïsoleerd beskou nie, maar in

eenheid met sy omgewing as holistiese wese.  Die terapeut bemagtig die kind om as ’n

holistiese geheel binne ’n veranderde sisteem te funksioneer.  Hiervoor is die proses

homeostase of organismiese selfregulering nodig.

3.6.3 Homeostase of organismiese selfregulering

Deur volle bewustheid, wat emosionele bewustheid insluit, ontwikkel ’n staat van

organismiese selfregulering en die totale persoon, as ’n holistiese wese, neem beheer oor

sy lewe (Thompson & Rudolph, 2000: 164).

Die woord “gestalt” word aan ’n Duitse term ontleen.  Gestalt beteken vorm, patroon of

konfigurasie en verwys na die proses van integrasie van ’n reeks gedetaileerde persepsies

in ’n volmaakte belewing of betekenisvolle geheelbeeld (Joubert, 1997: 81).  Die gesonde

persoon fokus op een behoefte (“figure”) op ’n keer, terwyl ander behoeftes na die

agtergrond (“ground”’) verskuif.  Wanneer die voorgrondbehoefte bevredig is, of die

Gestalt voltooi is, verskuif dit na die agtergrond en ’n nuwe behoefte tree na vore

(Thompson & Rudolph, 2000: 165-167).  Dit word die proses van homeostase genoem.

Die gladde wisselwerking van die voorgrond-agtergrondbehoefte (“figure-ground”) is vir

die ontwikkeling en funksionering van ’n gesonde persoonlikheid bepalend.

Die voorgrond-agtergrond formasieproses is ineengestrengel met die beginsel van

organismiese self-regulering of homeostase, wat die aard van die verhouding tussen die

kind en die omgewing beskryf.  Alle lewende organismes het sekere behoeftes wat

bevredig moet word om hulle voortbestaan te verseker.  Die kind het verskillende

behoeftes op verskillende tye en elke behoefte versteur die ekwilibrium van die kind.

Wanneer die ekwilibrium versteur word deur die verskyning van ’n behoefte, sensasie of

belangstelling, sal die kind sekere bronne onderskei wat hierdie behoefte kan bevredig.
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Kinders sal alles binne hulle vermoë doen om hulself in ekwilibrium te hou deur gebruik te

maak van hulle eie kapasiteit of bronne uit die omgewing (Joubert, 1997: 84; Corey,

2000: 308).

Die waarde en belangrikheid van die gesonde verloop of ontwikkeling van homeostase,

wat nie sonder ’n emosionele bewustheid kan plaasvind nie, word soos volg deur

Oaklander (1993: 283) beklemtoon:  “As each need surfaces and is met without

hindrance, not only does the child achieve homeostasis and balance, but he or she also

gains new levels of growth and development”.

3.6.4 Kontak

Deel van gesonde groei en ontwikkeling is dat die kind goeie kontak met homself, ander

en die omgewing sal handhaaf.  Dit is egter belangrik dat hy ook grense besit wat hom en

sy omgewing skei.  Hamilton (1997: 56) omskryf kontakgrens soos volg:  “Contact

boundary is the meeting place of the known and the unknown.  It is where energy is

shared, and movement toward a new awareness occurs”.  ’n Kontakgrens is nodig sodat

die kind bewus sal bly van wie hy is, om sodoende steeds sy eie identiteit te behou.

Die waarneming van Oaklander (1993: 284) in hierdie verband is:  “In order to avoid

rejection, abandonment, and to gain approval, children manifest many behavioural

manifestations and symptoms that keep them from engaging in healthy contact with other

children”.

In Gestaltspelterapie word kontak deur die sintuie gemaak, naamlik deur te sien, te hoor,

te ruik, te proe, aan te raak of te beweeg (Schoeman, 1996d: 42-51).  Wanneer kontak

gemaak word met die self en die omgewing is verandering onafwendbaar omdat die kind

dan in kontak is met sy eie liggaam en sy eie waarneming ten opsigte van objekte en

mense rondom hom (Schoeman, 1996d: 53).  Effektiewe kontak beteken interaksie met

die omgewing en ander mense sonder om die eie sin vir individualiteit te verloor.  Dit is

die voortdurende hernude kreatiewe aanpassing van individue by hulle omgewing.
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Voorwaardes vir goeie kontak is duidelike bewustheid wat emosionele bewustheid, energie

en die vermoë tot uitdrukking van die self insluit.  Polster se mening (in Corey, 2000: 310)

is dat  “ … contact is the lifeblood of growth”.  Daar bestaan slegs oomblikke van hierdie

soort kontak, daarom is dit meer akkuraat om te praat van kontakvlakke, eerder as ’n

finale toestand wat bereik is.  Na kontakervaring vind daar gewoonlik onttrekking plaas om

dít wat geleer is te integreer.

3.6.5 Kontakgrensversteurings

Die terapeut behoort ook te fokus op die kind se weerstand teen kontak.  Vanuit die

Gestaltbenadering word weerstand gesien as die verdediging wat die individu opbou wat

hom daarvan weerhou om die huidige ten volle en werklik te beleef.  Ego-

verdedigingsmeganismes kan die mens daarvan weerhou om eerlik en opreg te wees

(Thompson & Rudolph, 2000: 165).

Volgens Du Toit en Kruger (1991: 120) vind daar tydens die laerskooljare merkbare

veranderinge in die kind se begrip van sy emosionele ervaringe plaas.  Die kind is meer

bewus van sy gevoelens as in sy jonger jare en gevoelens word deur interne oorsake

gestimuleer.

Gedurende die laerskooljare maak die kind gebruik van verdedigingsmeganismes omdat

hy nie altyd weet hoe om sy gevoelens verbaal uit te druk nie.  Du Toit (2001: 80) is van

mening dat wanneer ’n kind nie aan sy emosies uiting kan gee nie word hierdie emosies

onderdruk, wat dikwels tot verhoudings- en/of gedragsprobleme kan lei.  Om te oorleef en

homself te beskerm kan hy verskeie aspekte van homself inhibeer, blokkeer, onderdruk en

beperk soos die sintuie, die liggaam, emosies en intellek.  Hierdie beperkinge of

disekwilibrium wat die kind ervaar word kontakgrensversteurings genoem en veroorsaak

die onderbreking van die natuurlike, gesonde proses van organismiese selfregulering

(O’Conner & Schaefer, 1994: 144).
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Die waarneming van Oaklander (1993: 284) in hierdie verband is:  “In order to avoid

rejection, abandonment, and to gain approval, children manifest many behavioural

manifestations and symptoms that keep them from engaging in healthy contact with other

children”.

Gestaltteorie beskryf vyf wyses waarop die kind weerstand kan bied teen bewuswording

en kontak, wat ook beskou kan word as kontakgrensversteurings, naamlik introjeksie,

projeksie, retrofleksie, samevloeiing en defleksie.

3.6.5.1 Introjeksie

Introjeksie is die proses waardeur die individu ’n opinie, houding, opdrag of instruksie,

sonder om dit te bevraagteken, vanuit sy omgewing neem en aan homself as deel van sy

persoonlikheid opneem.  Indien die introjek nie deeglik geassimileer, verwerk of

geanaliseer word nie, bly dit onverwerk en vreemd vir hom.  Introjeksie beteken om reëls

en waardes te aanvaar omdat dit deur ’n ander persoon, byvoorbeeld die ouer of

onderwyser, op die kind deur gesag, straf en/of beloning afgedwing word.  Hierdie

onverwerkte gevoelens, gewoontes, maniere van optrede en evaluering word gebruik asof

dit die individu se eie is en word introjekte genoem (Joyce & Sills, 2003: 125).

Die oorsprong van baie introjekte is in die kinderjare geleë.  Voorbeelde van introjeksies

is:

H Mans huil nie.

H Moenie naby die rivier speel nie.

H Moet nooit iemand vertrou nie.

H Moet nooit staatmaak op ander nie.

H Moenie wys dat jy kwaad is nie.

H Pasop vir die donker.

H Jy sal nooit suksesvol wees nie.

(Oaklander, 1988: 299; Joyce & Sills, 2003: 125.)
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Die kind wat onder die invloed van ’n introjek is, voel sterk druk om met die introjek

ooreen te kom en voel ongemaklik as hy probeer om dit teen te gaan (Joyce & Sills, 2003:

125).  Die kind het nie die volwassenheid om te diskrimineer nie en glo enige iets wat hy

van homself hoor.  Baie van hierdie boodskappe kan verkeerd deur die kind geïnterpreteer

word en kan die gesonde emosionele ontwikkeling van die kind versteur.  Die kind hoor

indirek hy is lui en dom en glo dit.  Hierdie introjeksie vernietig sy gevoel van die self, sy

selfbeeld en selfagting (O’Conner & Schaefer, 1994: 145).

Volgens Groenewald (2002: 56) is dit belangrik dat wanneer ’n kind deur introjeksies

beweeg, hy sal selekteer waarmee hy hom wil identifiseer.  ’n Kind moet kan keuses

maak, ten einde te kan onderskei tussen heilsame en skadelike invloede.  In die proses

om keuses te maak, speel die persoon se waardes en persoonlike styl ’n belangrike rol.

Dit is meer as net ’n ja of nee keuse, maar sluit die kind se behoeftes in en dít wat vir hom

persoonlik aanvaarbaar sal wees.  Wanneer ’n eie keuse in verband met ’n introjek

gemaak word, kan die besluit dus geassimileer word as deel van die persoonlikheid.

Introjekte kan die kind se natuurlike selfregulering en gesonde emosionele ontwikkeling

belemmer en lei tot die ontstaan van onvoltooidhede.  Joyce en Sills (2003: 126)

beklemtoon die belangrikheid om te onthou dat dit die kind se keuse en voorreg bly om te

besluit of hy die introjek gaan behou of verwerp.  Die terapeut se taak is slegs om die

introjek te identifiseer en bewustheid te bewerkstellig oor die volle implikasie daarvan.

3.6.5.2 Projeksie

Projeksie word deur Dierks (1994: 32) soos volg gedefinieer:  “The seeing parts of the self

in the environment, rather than the recognizing parts of ourselves”.  Dit is dus die neiging

om ander verantwoordelik te hou vir wat in die self aangaan.  Dit is ’n klassieke manier

waarop kinders hul eie persoonlike ervaring ontken (O’Conner & Schaefer, 1994: 145).

Verantwoordelikhede word ontduik en die kind maak dus eienskappe van homself wat nie

in ooreenstemming met sy selfbeeld is nie, los van homself staan en skryf dit aan ander

persone toe.
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Tipiese projektiewe stellings is:

H Niemand gee vir my om nie.

H Dit is my ma se skuld, sy het my nooit as kind liefgehad nie.

H Ek het nooit ’n kans nie.

H Persone van die teenoorgestelde geslag maak my altyd seer.

H Niemand kan my help wanneer ek sleg voel nie.

(Oaklander, 1993: 283; Congress, 1995: 1119.)

Die polariteit van projeksie is eiening (Joyce & Sills, 2003: 125).  Laasgenoemde was nog

altyd ’n steunpilaar van Gestaltspelterapie.  Dit is die konsep van verantwoordelikheid

aanvaar vir alle aspekte van die self.  Indien eienaarskap nie plaasvind nie, kan dit tot

selfblamering en uitermatige skuldgevoelens lei.

Terapeutiese vrae wat die kind tot eienaarskap kan begelei is:

H Hoe voel dit om altyd by iemand te wees wat jy glo die heeltyd oor jou krities is?

H Het jy al ooit krities oor my gevoel?

H Indien jy krities oor my sou voel, wat sou jou so laat voel?

Help die kind om rond te kyk en objekte, kleure of vorms te vind waarteenoor hy sy kritiek

kan uitspreek.  Wanneer die kind se bewustheid verskerp word ten opsigte van wat hy om

hom ervaar, word sy emosionele bewustheid verhoog, wat kan lei tot ’n gesonde

selfregulering.

3.6.5.3 Retrofleksie

Retrofleksie kan geskied wanneer die kind sy impuls terughou deur nie uiting aan sy

gevoelens en gedrag te gee nie.  Hierdie onderdrukking van energie kan lei tot energie

wat innerlik in die self gereflekteer word.  Dit kan tot liggaamlike spanning, somatiese

siektes, depressie of selfbesering lei.  Die terugtrekking of retrofleksie se teenoorstaande

pool is impulsiwiteit of onbeheerste ekspressie.  Dit kan onbehoorlike uiting aan gevoelens

wees of impulsiewe gedrag wat gevaar inhou vir die self en ander soos selfbesering,

ongekontroleerde of gewelddadige uitbarstings Joyce en Sills (2003: 114).
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Die beskrywing van retrofleksie deur Galloway (2001: 42) is:  “Die proses waar die kind

aan homself doen wat hy eerder aan ander sou wou doen of wanneer die kind aan

homself doen wat hy eerder sou wou hê ander aan hom moet doen”.  Galloway (2001:

42) meen die kind is sy eie teiken.  Geretroflekteerde liefde word selfliefde en

geretroflekteerde haat word selfhaat.  Die persoonlikheid word verdeel in iemand wat iets

doen en waaraan iets gedoen word.  Die kind wat retrofleksie gebruik praat van “myself”,

byvoorbeeld:

H Ek is skaam vir myself of

H Ek is bang vir myself.

Om retrofleksie te beeïndig is dit nodig om terug te beweeg na bewuswording van en

kontak met die self; daar waar retrofleksie begin het.  Die persoon moet onder andere

weer bewus word van hoe en wat hy voel en dink, asook sy liggaamsreaksies soos

byvoorbeeld die wyse waarop hy op sy tande byt as hy gefrustreerd of kwaad is.  Die

persoon moet dus bewus word van watter fisiese reaksies plaasvind wanneer sekere

emosies ervaar word.  Eers wanneer hy bewus is van wat binne hom gebeur, sal sy

energie gemobiliseer word om vrygestel te word in fantasie of dade (Groenewald, 2002:

56).

Retrofleksie kan gevind word by persone wat selfmoord wil pleeg.  Kontak met die self is

verbreek en dit kan lei tot selfvernietiging.  ’n Persoon wat in kontak met homself is, al is

dit hoe pynlik, sal nie maklik tot selfvernietiging oorgaan nie (Groenewald, 2002: 57).  Die

navorser se mening is dus dat kontak ’n emosionele bewustheid bewerkstellig wat die kind

se gesonde ontwikkeling in stand hou.

3.6.5.4 Defleksie

Defleksie beteken ignorering of wegbeweging van ’n interne stimulus of stimulus vanuit

die omgewing, om sodoende volle erkenning en bewustheid te voorkom, aldus Joyce en

Sills (2003: 116).  Hulle siening sluit nou aan by Yontef (1993: 145) wat defleksie soos

volg beskryf:  “ … the avoidance of contact or awareness by turning aside as when one is

polite instead of direct”.
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Defleksie kan op die volgende wyses bewerkstellig word (Groenewald, 2002: 57):

H deur omslagtig te wees,

H oordrewe taalgebruik,

H te lag oor dít wat iemand sê,

H weg te kyk wanneer iemand met jou praat,

H opsommend in plaas van spesifiek te wees,

H nie by die punt uit te kom nie,

H om vae of geen voorbeelde te gee nie,

H beleefd te wees in plaas van direk te wees,

H oorspronklike taalgebruik te vervang met stereotipe taalgebruik,

H intense emosies te vervang met matige gevoelens,

H deur te fokus op die verlede wanneer die hede meer relevant is,

H om te verkies om óór in plaas van mét ’n persoon te praat,

H om die belangrikheid te verontagsaam van wat ’n persoon nou net gesê het.

Die navorser meen dat kinders van defleksie gebruik maak om hulle teen emosionele pyn

te beskerm.  Hierdeur word die situasie vir hulle meer aanvaarbaar om mee saam te leef.

Ongelukkig is die proses waarmee die kind kontak vermy nadelig vir gesonde emosionele

kinderontwikkeling.

3.6.5.5 Samevloeiing

Samevloeiing is die onvermoë om ’n interpersoonlike grens te bepaal (Joyce & Sills, 2003:

121).  Gevoelens en wense van ander oorweldig maklik die samevloeiende persoon wat

reageer asof dit sy eie is.  Thompson en Rudolph (2000: 165) stel dit soos volg:  “People

may incorporate too much of themselves into others or incorporate so much of the

environment into themselves that they lose touch with where they are.  The environment

takes control”.  Galloway (2001: 43) is van mening dat persone dit sodoende moeilik vind

om keuses van hulle eie te maak en voortgesleur word deur die invloed vanuit die

omgewing, sonder dat hulle noodwendig daarvan bewus is.
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Bewustheid by die kind kan aangemoedig word deur die kind te begelei om ‘ek’ in plaas

van ‘dit’ of ‘ons’ te gebruik (Joyce & Sills, 2003: 122).  Die navorser se mening is dus dat

samevloeiing  verbreek kan word indien die kind in kontak met sy eie gevoelens en

behoeftes is, sonder om hom met ander te vergelyk.  Indien die kind sy behoeftes en

gevoelens kan uitspreek, kan hy in kontak kom met wat hy graag wil hê en kan hy

sodoende onafhanklik raak en weet hy waarheen hy op pad is.

Introjeksie, projeksie, retrofleksie, defleksie en samevloeiing is dus die wyses wat

kontakmaking of kontakverbreking met die self en omgewing verteenwoordig.  Terme

soos “weerstand teen kontak” of “kontakgrensversteurings” word gebruik wanneer kinders

dit gebruik in ’n poging om hul omgewing te beheer.  Kinders word in Gestaltspelterapie

aangemoedig om toenemend bewus te word van hul dominante styl om kontak te

blokkeer.  Deur sy eie weerstand teen kontak te verstaan, het die kind die geleentheid om

sy bewustheid, wat emosionele bewustheid insluit, te bevorder en aspekte van

funksionering te ontdek wat voorheen verlore gegaan het.  Die doel van bewuswording

van weerstand is nie om dit te elimineer nie, maar om bewus te raak van die wyses wat

die kind ontwikkel om sy eie behoeftes te bevredig (Corey, 2000: 312; Thompson &

Rudolph, 2000: 167).

Die navorser kom dus tot die slotsom dat daar verskillende wyses is waarop die kind met

die self en sy omgewing kontak kan maak of verbreek.  In Gestaltspelterapie word die

kind dus bewus gemaak van die wyses waarop hy kontakmaking blokkeer wanneer hy op

pad is om die omgewing te beheer.  ’n Emosionele bewuswording word dus geskep om

aspekte van die self te leer ken wat voorheen verlore gegaan het, sodat die fokus op die

kind se groei en gesonde ontwikkeling kan wees.

3.6.6 Hier-en-nou

Binne die Gestaltspelterapeutiese benadering fokus die terapeut altyd op die hier-en-nou,

met ander woorde die hede.  Le Clus (1995: 45) meld:  “To me, nothing excists except the

now.  Now = expierence = awareness = reality.  The past is no more and the future not

yet.  Only the now excists”.
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Die klem in Gestaltspelterapie word geplaas op die aanleer van die vermoë om die huidige

ten volle te beleef en te waardeer (Corey, 2000: 309).  Hierdie fokus op die huidige

beteken nie dat die verlede nie as belangrik geag word nie, maar slegs dat die verlede

belangrik is in sover dit aan die huidige funksionering gekoppel is (Congress, 1995: 1118).

As gevolg van die klem op die huidige het die Gestaltspelterapeute ’n metodologie

ontwikkel wat individue help om nuwe moontlikhede te ontdek en daarmee te

eksperimenteer.  Probleme uit die verlede word na die huidige gebring deur ’n situasie uit

te speel asof dit in die huidige plaasvind.  Perls het ’n tegniek genaamd, “die leë

stoeltegniek” ontwikkel (in Oaklander, 1988: 151).  Die persoon met wie gepraat word,

word aangespreek asof hy in die stoel sit.  Om direk mét die persoon te praat is kragtiger

as om ván hom te praat.

3.6.7 Onvoltooidhede

Onvoltooidhede of onafgehandelde sake sluit in: onuitgespreekte gevoelens, haat, woede,

pyn, angstigheid, skuldgevoelens, hartseer, wraak en gebeure en herinneringe wat op die

agtergrond huiwer en om afhandeling vorentoe beur.  Tensy hierdie onafgehandelde

situasies en onuitgedrukte emosies gesimboliseer en afgehandel word, kan dit die

bewustheid van die huidige en effektiewe funksionering negatief beïnvloed.

Onvoltooidhede gaan nooit weg nie, daarom moet die terapeut die kind help om die

onvoltooidhede aan te spreek (Schoeman, 1996e: 37, 38).

Elke onvoltooidheid vereis ’n oplossing (Yontef, 1993: 80).  Die kind is dus nie in

homeostase nie en moet daarheen gelei word.  Die gestaltspelterapeut mag die

uitdrukking van intense gevoelens, wat nog nooit tevore direk uitgespreek is nie,

aanmoedig.  Wanneer ’n kind sê dat hy bang is om met sy gevoelens van haat en berou in

kontak te kom, mag hy aangemoedig word om by die huidige uitdrukking van:  “Ek is

bang” te bly.  Die kind kan oor sy vrees praat of hy mag vir die terapeut van sy vrese

vertel (Corey, 2000: 310).
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Indien ’n kind sê dat hy leeg en magteloos voel, mag die terapeut hom aanmoedig om

selfs die ongemaklike gevoelens te vergroot.  Indien hierdie persoon dan werklik die

diepte van sy gevoelens kan beleef, sal hy moontlik ontdek watter katastrofiese

verwagtinge hy gehad het ten opsigte van hierdie gevoelens, dat dit eerder ’n fantasie as

realiteit was, en dat die magteloosheid hom nie sal vernietig nie.  Belewenis van

gevreesde emosies kan tot emosionele bewustheid lei en integrasie en groei bewerkstellig

(Congress, 1995: 1118; Corey, 2000: 310).

Die navorser se mening is dat onvoltooidhede ’n onmisbare fokus van Gestaltspelterapie

is.  Deur bewus te word van onvoltooidhede is die kind onderweg na integrasie en

verantwoordelikheid.  Die kind se persoonlike ontwikkeling kan deur homself ingekort

word as gevolg van sy onvoltooidhede en daarom is dit so belangrik dat dit aangespreek

word.

3.6.8 Polariteite

Volgens die Gestaltbenadering bestaan die persoonlikheid uit polariteite.  ’n Groot deel van

’n mens se alledaagse lewe bestaan daaruit om konflik, wat voortgebring word deur

kompeterende polariteite, op te los (Thompson & Rudolph, 2000: 166).  Kinders

funksioneer in terme van polariteite.  Gevoelens word gedurig teenoor mekaar gestel:

gelukkig kan slegs in die verhouding tot hartseer verstaan word.  Die verhouding van

teenoorgesteldes veronderstel noodwendig die bestaan van die twee pole.  Alhoewel alle

mense hulle wêreld verdeel in teenoorgesteldes, word kinders dikwels verwar deurdat

hulle nie kan verstaan hoe dit moontlik is dat hulle liefde en haat teenoor dieselfde

persoon kan ervaar nie (Schoeman, 1996e: 35).  Die spelterapeut moet die kind help om

hierdie emosies te verstaan.

Die doel van polariteite word soos volg uiteen gesit:  “Polarities offer the opportunity to

explore the other, less natural, less wellknown parts of ourselves.  Exploration of polarities

can widen and deepen understanding and awareness” (Hamilton, 1997: 64).   
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Die doel van polariteite is om teenoorgesteldes te identifiseer, te verstaan, te ervaar en te

integreer.  Wanneer ’n polariteit erken en aanvaar word, ontstaan die moontlikheid dat

houdings en optredes wat die polariteit verteenwoordig geïntegreer kan word (Yontef

(1993: 148).

Polariteite werk met positiewe, sowel as negatiewe aspekte van die mens.  Polariteite

verwys na “topdog” en “underdog”.  Die “topdog” verwys na wat die persoon moet doen

en die “underdog” wat die persoon wil doen.  Die “underdog” manipuleer en is slinks,

passief, skuldgedrewe en handel volgens die plesierbeginsel.  Die leëstoeltegniek kan die

kind help om die “topdog” en “underdog” te ervaar en te verstaan en om sodoende

innerlike konflik te verwerk (Thompson & Rudolph, 2000: 169).

Volgens die navorser is dit belangrik dat daar in Gestaltspelterapie op polariteite in die

kind se lewe gefokus word.  Indien die kind op die positiewe fokus moet daar ook na die

negatiewe en andersom beweeg word.  Om op beide polariteite te fokus kan balans bring.

Dit kan die kind se vlak van bewustheid verhoog, wat sy emosionele bewustheid insluit en

integrasie kan dus plaasvind.  Sodoende word die kind gehelp om ook meer in kontak met

homself te kom asook met ander persone en sy omgewing.

3.6.9 Die vyf fases van Perls

In die terapeutiese proses beweeg die kind in die ontwikkelingsproses deur vyf

verskillende fases na doeltreffende kontak met homself.  Die vyf fases van neurose en

verdedigingsmeganismes van Perls (in Thompson & Rudolph, 2000: 166, 167) word soos

volg onderskei:  “ … five steps to a better Gestalt way of living”.  ’n Toenemende

bewustheid en kontak met die self, help die kind om gesond te funksioneer en tot ’n

suksesvolle gelukkige persoon te ontwikkel.
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3.6.9.1 Die Valse Fase

Die valse fase is die eerste fase waardeur die kind beweeg.  Die kind probeer nog om te

wees wat hy nie is nie en sodoende bly menige konflik onopgelos (Thompson & Rudolph,

2000: 166).  Die kind reageer stereotipies asof hy iemand is wat hy nie werklik is nie.

Negatiewe introjeksies word kritiekloos aanvaar en kan die kind beheer.  Die kind ervaar

baie onopgeloste konflikte en is in hierdie fase nie bewus van emosionele prosesse nie.

“Maskers” word deur die kind gedra (Groenewald, 2002: 60).

3.6.9.2 Die Fobiese Fase

In die fobiese fase ontken of vermy die kind die negatiewe aspekte van die self.  Dit

gebeur omdat die kind verwerping vrees of homself as ontoereikend beleef.  Die kind raak

bewus van valse speletjies wat gespeel word.  Die kind wil graag verander, maar

verandering bring onsekerheid en vrees.  Hy raak bewus van onegtheid, maar verkies die

ou bekende bo die nuwe onbekende (Thompson & Rudolph, 2000: 166).  Weerstand kan

in hierdie fase verwag word.  Hy is bewus van wat hy voel, maar weet nie hoe om op te

tree nie.  Die kind is hier besig om op homself te fokus en verandering is nie moontlik nie.

Onsekerheid en vrees verhoed groei wat tot selfaktualisering kan lei (Groenewald, 2002:

60).

3.6.9.3 Die Impasse- of Weerstandsfase

Tydens die impasse- of weerstandsfase glo die kind nie dat hy kan verander nie.  Hy is

dikwels nie gemotiveerd om te verander nie omdat hy verwerping vrees indien die ware

self openbaar word.  Die kind glo dat hy nie oor die nodige hulpbronne en kragte vir

verandering beskik nie.  Om te oorleef probeer die kind dikwels om ander, soos die

terapeut, te manipuleer vir eksterne ondersteuning.  Die kind besef hy het ’n menige

onverwerkte gevoelens wat hy onderdruk (Thompson & Rudolph, 2000: 166).
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Weerstand word deur Oaklander (1988: 196) soos volg beskryf:  “I take resistance

seriously.  I acknowledge it and I want to very delicately move past it, over it, under it,

around it”.  Dit is belangrik om die weerstand van die kind te aanvaar, aangesien dit ’n

aanduiding van ontwikkeling is.  Indien te veel weerstand ervaar word, kan terugbeweeg

word na ’n vorige fase in die terapeutiese proses.  Versterking van die sin vir die self is

belangrik, sodat die kind oor voldoende innerlike krag kan beskik om deur hierdie fase te

beweeg.  Bemagtiging en genoeg ruimte vir die kind is uiters noodsaaklik om self teen sy

eie tempo deur hierdie fase te beweeg (Du Toit, 2001: 163).

3.6.9.4 Die Implosiewe Fase

Die implosiewe fase is waar die gestoorde energie lê.  Die kind ontdek nuwe kragte in

homself en kan weerstand oorbrug.  Die kind raak bewus van die wyse waarop hy homself

die hele tyd beperk en ingeperk het en begin met nuwe gedrag, gedagtes en emosies te

eksperimenteer (Thompson & Rudolph, 2000: 166).  Hy is bereid om iets ten opsigte van

sy onvoltooidheid te doen.  Daar word nou kontak gemaak met die ware self.  Verhoogde

bewustheid, wat die kind se emosionele bewustheid insluit, lei tot genesing.  Die kind raak

bewus van sy ware self en die wyse waarop hy homself inperk en wil graag verander

(Groenewald, 2002: 62).

3.6.9.5 Die Eksplosiewe Fase

Energie wat voorheen op verdedigingsmeganismes gebruik is, word nou aangewend om

behoeftes en wense volgens die nuwe ware self te bevredig.  Die kind beweeg nou weg

van ondersteuning van die omgewing.  Hy word nou bewus van sy eie sterktes en steun

meer op die self.  Beheer word gevolglik verkry.  Hierdie fase het dus ten doel dat die kind

homeostase bereik en self verantwoordelikheid vir sy gedrag aanvaar.  Selfbewustheid

help die kind om oor te gaan tot wie hy werklik is en dat hy nie meer probeer wees wat hy

nie is nie (Groenewald, 2002: 62 & Thompson en Rudolph, 2000: 167).
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Opsommend is dit die mening van die navorser dat wanneer die kind deur hierdie vyf

fases begelei word, kan hy bewustheid, verantwoordelikheid en selfondersteuning bereik,

die aspekte wat as doelstellings van Gestaltspelterapie beskou word.  Elke kind behoort

toegelaat te word om teen sy eie tempo deur hierdie verskillende fases te beweeg.  Die

terapeut moet in elke fase of laag effektief optree om kontak met die kind te maak, sodat

kennis, vaardighede, tegnieke en werkswyses by die bepaalde konteks aangepas en benut

kan word.  Die fokus van spelterapie is dus om die kind te help om kontak met homself te

maak asook met  ander en sy omgewing en dit dan te behou om daardeur emosionele

bewustheid en uiteindelik verandering en groei in homself te kan bewerkstellig.

3.7 EMOSIONELE BEWUSTHEID IN DIE GESTALTBENADERING

Die uiteindelike doel van Gestaltspelterapie is organismiese selfregulering deur middel van

emosionele bewustheid, wanneer die kind begelei word om in kontak met homself te wees

(Yontef, 1993: 183).  Bewustheid van die kind word ontwikkel deur sy huidige dominante

behoefte wat in die Gestaltteorie beskryf word as ’n onvoltooidheid.  Onvoltooidhede in die

kind se gestalt vereis ’n oplossing in die hier-en-nou.  Polariteite word geïntegreer en kan

daartoe lei dat die kind met homself en die omgewing in kontak kan kom (Congress, 1995:

1118; Corey, 2000: 308; Joubert, 1997: 84; Thompson & Rudolph, 2000: 164).

Volgens die navorser is emosionele bewustheid en kontak kernfaktore vir die kind se

gesonde ontwikkeling en funksionering.  Die volgende stappe is belangrik ten einde dit te

bewerkstellig.

3.7.1 Bewuswording van gevoelens

Die bewuswording van gevoelens word deur Oaklander (1988: 122, 123) hanteer deurdat

sy eerstens altyd met kinders praat oor die wyse waarop hulle liggame op gevoelens

reageer.  Soms werk sy van binne na buite.  Wanneer ’n kind in haar praktyk hartseer,

angstig of bang voel, help sy hom om van sy liggaamsreaksie bewus te raak en bewus te

wees van wat hy met sy liggaam doen die moment wanneer hy sy gevoelens beskryf.
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Eers wanneer die gevoelens erken en aanvaar word, kan hierdie energie gebruik word om

iets positiefs daaraan te doen.

3.7.2 Erkenning van gevoelens

Die kind se emosionele uitdrukking is ’n aanduiding van die aard van die kind se proses

(Oaklander, 1988: 122).  Schoeman (1996d: 52) sluit hierby aan deur uit te lig dat die

terapeut struikelblokke mag ondervind wanneer daar gepoog word om die kind met sy

gevoelens in kontak te bring.  Dit is vir die kind moeilik om die regte intensiteit van sy

gevoelens te verwoord of weer te gee. Gevolglik moet tegnieke in Gestaltspelterapie

gebruik word om die kind in kontak met sy gevoelens in die hier-en-nou te bring.

Sensoriese kontakmaking kan die kind help om onderdrukte emosies te ervaar en dit kan

lei tot emosionele ontlading.

3.7.3 Kommunikering van gevoelens

Die bevinding van Oaklander (1988: 194) is dat kinders probleme met die verbalisering of

uitdrukking van gevoelens beleef en dat hulle geneig is om standpunte in die vorm van

vrae aan volwassenes te formuleer.  Coetzee (1997: 24) is van mening dat die kind se

gevoelens nie sonder meer afgelei of geraai kan word nie.  Daar behoort eerder gesprek

gevoer te word ten einde die korrekte gevoelens te identifiseer en akkurate terapie te

verskaf.

Dit is gevolglik daarom belangrik dat die kind tydens die terapeutiese proses geleentheid

moet kry om oor sy gevoelens te praat.  Onderskeiding moet gemaak word tussen

verskillende gevoelens en toestemming moet aan die kind gegee word om oor sy

gevoelens te praat.  Hy moet leer dat hy keuses kan maak oor die wyse waarop hy sy

gevoelens wil uitdruk en vaardighede aanleer om gevoelens te hanteer (Oaklander, 1988:

122).
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3.7.4 Projektering van gevoelens

Projeksies kan angstighede en/of onvoltooidhede reflekteer.  Die kind kan deur middel van

projeksies gevoelens deel wat vir hom moeilik is om in die realiteit weer te gee.  Wense,

behoeftes, fantasieë, vrae, houdings, ontbrekinge en nuuskierigheid kan deur middel van

projeksies na vore tree.  Projeksies is die kind se manier om deur gevoelens en ervaringe

te werk wanneer hy dit nie direk en openlik kan hanteer nie.  Die terapeut het nie die reg

om die projeksie te interpreteer nie, maar dit is nodig dat die terapeut met die kind

daaroor in gesprek tree om die kind bewus te maak van wat die projeksie probeer sê.  Die

verbale en nie-verbale gedrag van die kind moet voortdurend dopgehou word.  Die kind is

gewoonlik daartoe in staat om te leer om homself te orden en oplossings en alternatiewe

te vind, indien die terapeut hom aanmoediging en geleentheid daarvoor gee (Schoeman,

1996a: 88; Schoeman, 1996c: 75).

3.7.5 Selfondersteuning en selfvertroeteling

Deurdat ’n kind sy eie oplossings en alternatiewe vind, leer hy om homself te orden en kan

hy selfonderhoudend en selfondersteunend optree.  Yontef (1993: 513) beskryf

selfregulering soos volg:

Self-regulation can be done in a manner in which the person takes his or her own

emotions and needs into account, has warm positive feelings about the self, shows trust

of and compassion for the self, gives permission to work for conditions in which his or her

needs can be reasonably met and allows the person to take in nourishment and enjoy life.

One way of referring to this is good self-parenting.

In Oaklander (1993: 397) beklemtoon sy die belangrikheid dat die kind op ’n jong stadium

van sy lewe ’n koesterende houding teenoor homself moet ontwikkel.  Op hierdie wyse

gebruik die kind homself as ’n bron van hulp en ondersteuning.  Volgens haar moet elke

kind gehelp word om homself te leer ken, te aanvaar soos wat hy is en sy eie manier van

lewe te vind, sodat hy tot integriteit en outonomie kan ontwikkel.



98

Selfaanvaarding vind plaas volgens Perls (in Thompson & Rudolph, 2000: 166) indien die

verskuiwing van omgewingsteun na selfondersteuning plaasvind.  Dit beteken dat die kind

poog om beheer oor homself en sy omstandighede te verkry sodat hy homself beter kan

handhaaf.  Daarom is dit belangrik dat die kind homself moet kan vertroetel. “In order for

the child to maintain this power, he must learn to nurture himself”.  Schoeman (1996b:

181).  Deur selfvertroeteling kan die kind dus leer om sy eie innerlike krag te behou,

emosioneel selfbewus te wees en homself volkome te aanvaar.

3.8 DIE TERAPEUTIESE PROSES

Die terapeutiese intervensie word vanuit die Gestaltbenadering bespreek.  Die rol van die

terapeut in terapie is van kardinale belang en vorm ’n integrale deel van die hele proses.

Die terapeut vervul die rol van onvoorwaardelike aanvaarder, ondersteuner en

vertroueling.  Die effektiwiteit van die terapeutiese verhouding word in Schoeman (1996e:

38) beskryf as:  “If the therapist is successful, she enters the child’s world”.   

Essensieel tot goeie spelterapeutiese intervensie is die verhouding tussen die terapeut en

kind (O’Conner & Schaefer, 1994: 145).  Die spelterapeut en die kind maak in ’n “ek-jy” -

maatjieverhouding kontak.  Binne hierdie verhouding val die fokus op die verhoging van

die kind se bewustheid van homself in sy omgewing.  Oaklander (1993: 289) verduidelik

die belangrikheid van bewustheid so:  “My prime goal with Susan was to help her develop

a strong sense of herself so that she could begin to make healthy contact with the world

around her”.

Kontakmaking en bewustheid word dikwels as sinonieme beskou en sluit die ‘totale self’ in,

volgens Gestaltspelterapie.  Bewustheid van die self en die omgewing is noodsaaklik.

Sensoriese modaliteite is die medium waardeur mense met die omgewing, ander om hulle

en die self kontak maak.  Binne die terapeutiese konteks vervul dit só ’n belangrike rol dat

sinvolle terapeutiese intervensie en verhoudingstigting uiters onwaarskynlik is indien die

kind nie sensories in kontak is nie (Schoeman, 1996e: 29).
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Alvorens daar met terapie begin kan word, is dit belangrik dat die terapeut met die kind se

vlak van sensoriese funksionering bekend moet wees.  Sensoriese wanfunksionering kan

daartoe aanleiding gee dat die kind se vermoë om waar te neem, te ervaar en bewus te

wees van sy eie belewenisse, op bepalende wyse beperk word.  Sodra die kind nie meer

erkenning gee aan die boodskappe wat hy van sy liggaam ontvang nie, verloor hy die

vermoë om keuses te maak en werklik selfversorgend op te tree. Weens ’n verlies aan

bewustheid verloor die kind kontak met sy gevoelens en behoeftes (Oaklander, 1988:

109).

In só ’n geval is dit noodsaaklik dat die kind weer moet leer om eienaarskap en

verantwoordelikheid vir sy eie liggaam en sensasies te aanvaar (Schoeman, 1996d: 53).

Dit is veral belangrik omdat beheer aan die kind teruggegee word deur hom in kontak met

homself te bring.  Terapeutiese intervensie en sensoriese bewusmaking (bylaag agt) is dus

interafhanklik help die kind om kontak te bewerkstellig met homself, ander en sy

omgewing (Schoeman 1996d: 53).

Vervolgens word die geleentheid vir ’n projeksie gebied deur middel van spelterapeutiese

tegnieke waar die kind sy voorgrondbehoefte kan projekteer.  Nadat die spelterapeut die

kind se bewustheidsvlak en voorgrondbehoefte geassesseer het, kan hierdie

voorgrondbehoefte terapeuties aangespreek word.  Projeksie in terapie is ’n belangrike

hulpmiddel (Oaklander, 1988: 193).  Wat ’n kind deur middel van projeksies uitdruk kom

na vore deur sy fantasieë, vrese, frustrasies, behoeftes, wense en gevoelens – dit is

dikwels die enigste wyse waardeur die kind homself sal blootstel.  Die kind kan dinge vir ’n

handpop sê of teken wat hy nooit direk vir die terapeut sal sê nie.  Die kind se gedrag

word deurlopend geassesseer.  Oaklander (1988: 188) stel dit as volg:  “The actual

evaluation process needs to be an ongoing one since nothing ever stays the same”.   

Die verskillende mediums en tegnieke wat tydens projeksie in Gestaltspelterapie met die

kind benut kan word, behels skeppende spel wat teken, vingerverf, klei, sandwerk en

bibliospel insluit, sowel as gedramatiseerde spel wat die benutting van ’n kombinasie van

handpopspel en die leëstoeltegniek insluit.  Gestaltspelterapeutiese tegnieke wat gebruik

kan word kan gesien word in bylaag 10-13.
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Binne die terapeutiese deel van die intervensieproses word daar deurlopend geleentheid

vir emosionele uitdrukking gebied.  Emosionele uitdrukking verhoog die kind se

emosionele bewustheid.  Die belangrikheid daarvan dat die kind sy emosies erken,

aanvaar, besit en ervaar, word soos volg deur Oaklander (1993: 123) geformuleer:  “It is

only when we acknowledge our feelings and experience them that we can release them

and use our total organism for other things”.  Volgens die Gestaltbenadering verdeel

onverwerkte gevoelens die kind se energie tot só ’n mate dat hy nie genoeg energie

oorhou om die res van sy gevoelens te hanteer nie.

Hierna vind begeleiding deur die spelterapeut plaas.  Die realiteit van die probleem word

hanteer deur keuses en die neem van verantwoordelikheid om ’n oplossing vir die

probleem te vind.  Yontef (1993: 21) is van mening dat:

Gestalt therapy is freedom to do therapy with spontaneity, liveliness and creativity.  But it

also entails responsibility.  Responsibility to know what you are doing.  The responsibility

to name what you are doing and share, so the effects can be studied.  Responsibility to

know what works, to care about best options.  Responsibility to improve therapy.

Voorts verduidelik Yontef (1993: 153) dat verantwoordelikheid ’n belangrike aspek in die

Gestaltspelterapie-verhouding is.  Die terapeut en die kind het beide ’n

verantwoordelikheid.  Die terapeut is nie verantwoordelik vir die kind nie.  Die kind moet

verantwoordelikheid aanvaar om homself te ondersteun en te reguleer.

Die laaste terapeutiese aspekte sluit geleenthede vir selfkoestering en bemagtiging in,

waartydens die kind gehelp word om sy eie vermoëns uit te brei en ook steun uit sy

gemeenskap te identifiseer.  Bemagtiging (bylaag nege) is ’n voorloper van

selfvertroeteling.  Enige kind het nodig om homself soms te bederf en te vertroetel ten

einde sy balans te herstel.  In ’n persoonlike onderhoud met Schoeman (2004) het sy

gemeld dat die kind moet leer om homself te vertroetel ten einde sy beheer en mag te

behou.  Hy moet homself kan vergewe vir wat gebeur het en moet homself ’n bietjie kan

bederf, liefhê en koester.
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Deel van die kind se bemagtiging en selfondersteuning is om hom te help om mense in sy

omgewing te identifiseer wat hom kan help tot volgehoue verantwoordelike gedrag.  Die

kind het ondersteuningstelsels soos sy ouers, familie, maats, onderwysers en mense in die

gemeenskap nodig wat hom kan help, aanmoedig en ondersteun.  Sonder sy omgewing

sal hy nie in staat wees om sy gestalt te voltooi nie.

Die proses word deur terminering afgesluit.  Met die terminering van ’n reeks sessies is dit

belangrik dat  ’n  oopdeurbeleid gehandhaaf word sodat die kind weet dat indien hy weer

’n onvoltooidheid ervaar, hy welkom is om weer in te skakel by die terapie (Oaklander,

1988: 201).

3.9 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is daar aandag gegee aan die emosionele bewustheid van die kind en

die belangrikheid daarvan.  Eerstens is die Gestaltbenadering bespreek sodat die riglyne

binne Gestaltspelterapie duidelik is.  Gestaltspelterapie is ’n fenomenologiese perspektief

wat beteken dat die terapeut so na as moontlik aan die kind se ervaring bly.  Die terapeut

begelei die kind om sy wêreld te ontdek en bewus te word van die wyse waarop hy sin

maak van sy wêreld, in die hier-en-nou, sonder om die kind se gedrag te interpreteer.

In die Gestaltbenadering word daar vanaf die standpunt uitgegaan dat die individu met die

nodige vlak van emosionele bewustheid en ondersteuning vanuit die omgewing, oor die

vermoë sal beskik tot selfregulering en om suksesvol sy lewensprobleme te kan hanteer.

Gestaltspelterapie is funksioneel ten opsigte van die gebruik van spel as ’n natuurlike

kommunikasiemiddel vir die kind.  Dit is ’n manier waarop die kind sy innerlike konflikte,

wense en begeertes bekend maak, wat die terapeut in staat stel om funksioneel ten

opsigte van die kind se ontwikkeling te reageer.

Verandering vind spontaan by die kind plaas indien bewustheid en kontak teenwoordig is.

In ’n terapeutiese verhouding waar die terapeut fokus om die bewustheidskontinuum te

versterk, sowel as waar die terapeut met die kind kontak maak, kan die kind dus verander.
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Die kind se proses verwys na sy oriëntasie ten opsigte van die wêreld waarin hy homself

bevind.  Dit is die wyse waarop hy funksioneer, inligting prosesseer en probleme of

struikelblokke hanteer.  ’n Kind se proses omvat sy emosies, hanteringsmeganismes en sy

persoonlikheid.  Dit is die wyse waarop hy realiteit hanteer.  Sonder ’n grondige kennis en

’n bewustheid van die kind se proses kan daar nie kontak met die kind gemaak word nie

en verandering of groei in die gesonde ontwikkeling van die kind kan dan nie plaasvind

nie.

Deur volle bewustheid ontwikkel ’n staat van organismiese selfregulering en die totale

persoon - as ’n holistiese wese - neem kontrole oor sy lewe.  Effektiewe kontak beteken

interaksie met die omgewing en ander mense sonder om die eie sin vir individualiteit te

verloor.  Kontak is voortdurende hernude kreatiewe aanpassing van die kind by sy

omgewing.  Voorwaardes vir goeie kontak is duidelike emosionele bewustheid, energie en

die vermoë tot uitdrukking van die self.

Introjeksie, projeksie, retrofleksie, defleksie en samevloeiing is die wyses van

kontakmaking en kontakverbreking met die self en omgewing.  Terme soos ‘weerstand

teen kontak’ of ‘kontakgrensversteurings’ word gebruik wanneer die kind dit gebruik in ’n

poging om sy omgewing te beheer.  Die doel van bewuswording van weerstand is om

bewus te raak van die wyses wat die individu ontwikkel om sy eie behoeftes te bevredig,

en nie om dit te elimineer nie.

Onvoltooidhede is ’n onmisbare fokus van Gestaltspelterapie.  Deur bewus te word van

onvoltooidhede is die kind onderweg na integrasie en verantwoordelikheid.  Die kind se

persoonlike ontwikkeling word deur homself ingekort as gevolg van sy onvoltooidhede en

daarom is dit belangrik dat dit aangespreek word.

In Gestaltspelterapie word daar op polariteite in die kind se lewe gefokus.  Indien die kind

net fokus op die positiewe moet daar ook beweeg word na die negatiewe en andersom.

Om op beide polariteite te fokus, bring balans.  Dit verhoog die kind se vlak van

emosionele bewustheid en integrasie kan dus plaasvind.  Sodoende word die kind gehelp

om ook meer in kontak met homself, ander persone en sy omgewing te kom.
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Die gevolgtrekking waartoe die navorser kom is dat daar sensitief na die kind in die skool

gekyk moet word, sodat emosionele probleme so gou moontlik aangespreek kan word en

die kind tot normale funksionering in ’n gekompliseerde wêreld kan ontwikkel.  Daar is

twee aspekte van ’n kind wat nie agterweë gelaat kan word nie en dit is sy denke en

gevoelens.  Sy gevoelens en emosionele welstand beïnvloed sy denke, wat weer sy

skolastiese funksionering kan beïnvloed.  Emosionele bewustheid maak die kind bewus

van sy ervaring, keuses, probleemoplossings en sy eie verantwoordelikheid ten opsigte

van gesonde kinderontwikkeling.  Emosionele bewustheid dryf die kind tot sy passie,

motivering en verbintenis om sy doelwitte na te streef.

Vervolgens word die gevallestudies en navorsingsbevindinge in hoofstuk vier weergegee.

Daar is gepoog om die rol van gestaltspelterapie as ondersteuning vir die emosionele

bewustheid van die laerskoolkind te beskryf.
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HOOFSTUK VIER

GEVALLESTUDIES EN

NAVORSINGSBEVINDINGE

 “Once I knew the depth where no hope was and darkness lay on the face of all things.

Then love came and set my soul free.  Once I fretted and beat myself against the wall

that shut me in.  My life was without a past or future, and death a consummation devoutly

to be wished.  But a little word from the fingers of another fell into my hands that clutched

at emptiness, and my heart leaped up with the rapture of living.  I do not know the

meaning of the darkness, but I have learned the overcoming of it”.

�� Hellen Keller ��



105

4.1 INLEIDING

Die navorser het van biografiese gegewens, direkte waarneming, notas, kliniese semi-

gestruktureerde onderhoude (terapeutiese intervensie) en video- en kassetopnames

gebruik gemaak om data in te samel, sodat die inligting wat in die sessies verkry is so

getrou moontlik weergegee kon word.  Terapie is oor ’n tydperk van drie maande met

twee kinders gedoen en elke kind se emosionele bewustheid is in tien of elf sessies

ondersteun.

In die navorsing is gepoog om gestaltspelterapie as ondersteuning vir die emosionele

bewustheid van die laerskoolkind te beskryf.  Die gegewens wat verkry is, word in hierdie

hoofstuk stap vir stap uiteengesit.

4.2 RIGLYNE OM DIE RESPONDENT SE EMOSIONELE BEWUSTHEID 

TE ONDERSTEUN

Sedert die begin van die terapie het die navorser die volgende riglyne gevolg, wat deur

Gills beskryf word (in De Beer, 1998: 84), ten einde die kind se emosionele bewustheid te

ondersteun:

H Om ’n persoonlike verhouding met die kind te vestig.  Die kind moet voel dat sy

persoonlike waarde van só ’n aard is dat hy spesiale aandag, respek en

waardering regverdig.

H Om van elke geleentheid gebruik te maak ten einde die positiewe te beklemtoon.

Die kind se sterk eienskappe of talente moet beklemtoon word.  Hierdeur word

die fokus op positiewe denke geplaas.

H Om beskikbare doelwitte daar te stel en geleenthede vir die bereiking van sukses

te verskaf.

H Om modellering, rollespel en selfgeldingsopleiding te gebruik, sodat die kind sy

eie vermoë om te presteer en sukses te behaal kan ervaar.

H Om klem te lê op die aanleer van probleemoplossingsvaardighede.

H Om gevoelens van trots te bevorder.

H Om aan die kind verantwoordelikhede te gee.
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H Om die kind se ouers en onderwysers by die terapie te betrek, aangesien

emosionele bewustheid ’n belangrike rol in die persepsies van die self speel.

Ter aansluiting van bogenoemde is die volgende riglyne, soos gestel deur Oaklander

(1988: 281), deurlopend tydens terapie geïmplementeer:

H Deur te luister na die kind en om die kind se gevoelens te aanvaar.

H Deur die kind met respek te behandel en hom te aanvaar soos hy is.

H Deur spesifieke erkenning te gee.

H Deur altyd eerlik met die kind te wees.

H Deur “ek”- boodskappe eerder as “jy”- boodskappe te gebruik.

H Deur spesifiek met kritiek te wees.

H Om aan die kind vryheid te gee om keuses te maak, maar ook om die kind te leer

om die verantwoordelikheid vir sy keuses te aanvaar.

H Om die kind by probleemoplossing en besluitneming ten opsigte van sy eie lewe

betrokke te maak.

H Om die kind toe te laat om te eksperimenteer, sy eie belangstellings na te streef

en om kreatief te wees.

H Om altyd die kind se uniekheid te respekteer.

H Om as navorser ’n goeie rolmodel te wees.

H Om die kind toe te laat om negatiewe gevoelens uit te spreek sodat dit ondersoek

kan word.

Hierdie riglyne is nie net deur die navorser tydens die spelterapiesessies toegepas nie,

maar die belang daarvan is ook onder die aandag van die ouers en onderwysers gebring.

4.3 HULPVERLENINGSPROSES

Die hulpverleningsproses is vanuit die Gestaltbenadering gerig.  Die navorser se doel was

dus om die kind se emosionele bewustheid te ondersteun deur die kind:

H aktief by terapie te betrek,

H bewus te maak van wat hy voel en dink in die hier-en-nou,
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H te rig en te help om keuses in sy eie lewe te maak en om verantwoordelikheid te

neem vir sy gedrag en optredes,

H te begelei sodat ’n klemverskuiwing van omgewingsondersteuning na

selfondersteuning bewerkstellig kan word.

Bogenoemde is voltrek deurdat die navorser deurentyd op die emosionele bewustheid van

die kinders gefokus het.

Elke sessie word volledig bespreek en die vorm van spel in die hulpverleningsproses word

tydens elke individuele sessie weergegee.  Die navorser het dwarsdeur die

hulpverleningsproses die terapeutiese verhouding met die kind as uiters belangrik beskou.

Die daarstelling van ’n ek-jy vehouding is deur die navorser as ’n kontinue proses

hanteer.  Fiktiewe name is gebruik om die identiteit van die kinders te beskerm.

4.4 GEVALLESTUDIE EEN

Die oorhoofse doelstelling van hierdie gevallestudie was om Susan se emosionele

bewustheid te ondersteun, sodat sy in kontak met haarself kon kom wat noodsaaklik is vir

gesonde emosionele ontwikkeling om sodoende haar lewenskwaliteit te kan verbeter.

Hierdie bewustheid sluit nou aan by die ontwikkeling van haar emosionele en sosiale

vaardighede.   Hierdeur kon sy tot selfkennis ten opsigte van haar eie gevoelens begelei

word om sodoende ’n gesonde selfbeeld en selfondersteuning teweeg te bring.  Elke

afsonderlike sessie het ’n doelwit waarin die navorser gestrewe het om die oorhoofse

doelstelling te bereik.

4.4.1 Biografiese gegewens

Naam van die kind : Susan

Ouderdom      : Sewe jaar

Geslag : Vroulik

Woonarea : Pretoria

Huistaal : Afrikaans

Aantal kinders in die gesin : Sy is die oudste van twee en het ’n boetie van
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    twee jaar.

4.4.2 Verwysingsrede vir terapie

Vanuit die vraelys (bylaag vier) met Susan se moeder is die volgende inligting bekom:

Hierdie gesin het vanaf die platteland na die stad verhuis.  Die moeder was bekommerd

oor haar, omdat die kind gereeld haar wens uitgespreek het om na die vorige skool terug

te gaan.  Sy het gesê dat sy daar in die koshuis sal gaan woon.  Die moeder se versoek

was dat haar kind gehelp moet word om die verhuising beter te hanteer.  Die

onderwyseres by die skool was bekommerd omdat sy elke dag ’n ander soort pyn het en

gereeld na die tannie van die kantoor wou gaan om ’n pilletjie te gaan vra.  Haar aandag

het maklik in die klas gedwaal en sy het haar moeilik by haar werk bepaal.

Die navorser was van mening dat Susan met haar emosionele bewustheid ondersteun kon

word om sodoende haar in kontak met haar eie gevoelens te bring.  Sodoende kon haar

emosionele bewustheid haar emosionele en sosiale vaardighede ontwikkel wat haar tot

selfkennis kon begelei.  Selfkennis kon haar selfbeeld en haar selfondersteuning versterk

sodat sy persoonlik kon groei en ontwikkel.

4.4.3 Sessie een

Sessie een is gebruik om inligting ten opsigte van die ouers en kind te bekom.  Aanvanklik

is daar eers ’n onderhoud met die moeder gevoer (bylaag vier).  Volgens Susan se moeder

is Susan baie besig en sy kom byna nooit tot rus nie.  Daar moet met haar baklei word

voordat sy gaan slaap.  Sy ignoreer opdragte en is voortdurend in konflik met haar boetie.

Sy dring op haar wense aan totdat sy haar sin kry.  “As ek nee sê dan vra sy my man”.

Die vader gee dan sy toestemming omdat hy nie bewus was daarvan dat sy vrou alreeds

geweier het nie.  Susan se moeder is baie emosioneel daaroor dat Susan daarop aandring

om terug te gaan na hulle vorige dorp.  Susan sê dat sy in die koshuis gaan woon, al het

die moeder vir haar verduidelik dat dit nie moontlik is nie.
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Volgens die navorser is Susan se selfbeeld moontlik nie op haar eie gevoelens gefokus nie,

dit wil sê wat sy van haarself dink en voel nie, soos gedefinieer deur Baumeister onder

opskrif 1.12.6.  Haar selfbeeld is egter geskoei op kontakgrensversteurings, soos beskryf

deur O’Conner en Schaefer onder opskrif 3.6.5, waar sy weerstand as verdediging gebruik

wat haar daarvan weerhou om die huidige ten volle te beleef en opreg en eerlik daaroor te

wees.

Uit die eerste klinies semi-gestruktureerde onderhoud met Susan blyk sy ’n gelukkige

dogtertjie te wees.  Sy praat in die eerste sessie baie van presente wat sy by haar vader,

moeder, oumas en oupas kry.  Dit kan moontlik ’n aanduiding daarvan wees dat sy in die

valse fase van neurose beweeg waar sy projekteer om te wees wat sy nie werklik is nie,

soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.1.  Sy hou van haar juffrou en die skool.  Sy

wens sy kon ’n feëtjie hê wat vir haar goeters kan toor wat sy wil hê, soos “ … dat

maatjies nie met my sal baklei nie”.

Die doel van hierdie sessie was slegs om ’n terapeutiese verhouding te vestig en om die

kind se vertroue te wen sodat die opvolgsessies suksesvol kan verloop.

4.4.4 Sessie twee

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Teken

Doelstelling van die sessie :

Om Susan tydens die sessie gemaklik te laat voel.  Om ’n persoonlike verhouding met haar

te bou en die terapeutiese verhouding sodoende te versterk.  Om na haar te luister en

erkenning te gee aan haar gevoelens.  Haar emosionele bewustheid kan hierdeur

ondersteun word omdat die navorser na haar luister en sy toegelaat word om haar

ervaring en gevoelens te kommunikeer.
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4.4.4.1 Verloop van die sessie

Susan vertel aanvanklik van die geskenke wat haar vader vir haar en haar boetie gekoop

het.  Sy is gelukkig daaroor en sê dat hy dikwels vir hulle verrassings en geskenke koop.

Sy vertel van haar boetie wat baie stout is en altyd raas of pak moet kry.  Vir sensoriese

bewustheid kies sy ’n pienk ballon en vra of die navorser ook van pienk hou.

Sy haal baie diep asem en blaas die ballon dat haar wange bol.  Sy begin die ballon stadig

opblaas en staak die opblaas daarvan.  Sy sê:  “Ek is baie versigtig en wil nie hê die ballon

moet bars nie”.  Sy laat die ballon afblaas en sê dit klink net soos ’n trompet.

Susan kies die pastelle om mee te teken en teken ’n kar, son, robot en wolkies.  Sy vertel

van die robot en wat die kleure vir haar beteken.  Tydens die vertelling sê sy weer:  “Ek is

baie versigtig”.   en “Ek skrik as iemand aan my deur klop”.  Die navorser vra wie aan haar

deur klop en sy sê dis ’n spook.  Hy kom in die aand na haar en kruip onder haar bed in

en kom tot op haar bed en maak haar baie bang.  “Ek hou dan my pop styf vas”.  Die

navorser vra of sy die spook kan teken.  Sy teken hom as ’n vormlose gedrog.  Sy sê:

“Binne hom is my boek, my pop en sy oë en mond”.  Sy wil nie hê hy moet weer na haar

toe kom nie.  Dit laat haar sleg en bang voel.  Hy is slymerig en grillerig.  Sy sê vir hom:

“Groen monster, jy moet my nie pla nie!” en “Gaan weg”.  Op die versoek wat sy met die

spook wil doen, sê sy, “Ek wil hom opfrommel, pap druk en weggooi”.  Daarna doen sy

dit.

4.4.4.2 Evaluering van die sessie

Susan se voorgrondbehoefte in hierdie sessie is die spook wat haar in die nag bang maak.

Sy vernietig self die spook wat haar pla.  Sy het vandag geleer dat sy die sterkste is, want

sy het self haar monster opgefrommel en pap gedruk.  Sy sê:  “Ek is die sterkste.  Ek sal

nie weer bang wees nie”.  ’n Koesterende houding teenoor die self is belangrik sodat sy

haarself kan ontdek as ’n bron van hulp en ondersteuning, soos deur Oaklander

beklemtoon word onder opskrif 3.7.5.  Sy word dus ook deur die navorser bemagtig ter

wille van selfondersteuning met haar eie woorde:
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H “Ek is ’n versigtige kind,

H Ek slaap saam met my pop en

H Ek is sterker as die spook”.

Die doel van die sessie is bereik deurdat die navorser erkenning kon gee aan Susan se

gevoelens wat sy kon kommunikeer en dat die terapeutiese verhouding ook hierdeur

versterk kon word.

Susan se emosionele bewustheid is ondersteun deurdat sy haar eie ervaring, belewenis en

gevoelens kon meedeel.  Die kommunikering van gevoelens, soos beskryf deur Oaklander

en Schoeman onder opskrif 3.7.2 vorm deel van keuses wat die kind maak oor die wyse

waarop sy uiting daaraan wil gee en vaardighede wat aangeleer word om gevoelens te

hanteer.  Susan se vrees ten opsigte van die spook is ouderdomtoepaslik en hang nou

saam met die laerskoolkind se vrees dat hy anders is en nie aanvaar sal word nie, volgens

die mening van Van den Aardweg en Van den Aardweg onder opskrif 2.5.2.  Die fase van

neurose in hierdie sessie is die valse fase, soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.1

waar sy, volgens die navorser, nog ’n masker dra en nie haar ware self openbaar nie.

4.4.5 Sessie drie

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Teken

Doelstelling van die sessie :

Om Susan veilig te laat voel en ’n ontspanne atmosfeer te skep.  Om deur middel van ’n

projeksie haar voorgrondbehoefte en gevoelens te bepaal.  Om aan haar vryheid te gee

om keuses te maak en haar toe te laat om te eksperimenteer en kreatief te wees.  Haar

emosionele bewustheid word ondersteun deurdat ’n veilige ontspanne atmosfeer geskep

word en die vryheid wat daar vir haar geskep word om keuses te maak en te

eksperimenteer.
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4.4.5.1 Verloop van die sessie

Susan vertel van haar maat se partytjie en haar boetie wat stout was en deur haar vader

pak gegee is.  Hulle het by die skool kaartjies vir Valentynsdag gemaak.  Sy het dit baie

geniet.  Sy gaan staan op die stoep en kyk deur die verkyker na die kinders op die

speelgrond.  Twee dogters kom op die stoep aangestap en sy kyk na hulle.  Sy lag toe

hulle al nader kom en sê dat sy hulle nie meer sien nie.  Die verkyker moet ingestel word

vir die naby kyk.  Terug by die terapietafel vra sy of sy weer kan teken, sy wil met die

kleurpotlode teken.  Die navorser haal die kleurpotlode uit en sy teken ’n plaastoneel met

’n varkie in die modder, ’n kameelperd, hoender op die hok, ’n son wat glimlag en wolkies.

Susan sê:  “Die varkie laat almal lag. Ek is die varkie en my naam is Betsie”.  Sy vertel

waarvan sy alles hou.  Sy hou ook van die kameelperd, want hy maak niemand seer nie,

byt haar nie en stamp haar nie om nie.  Sy vertel dat haar maats haar partykeer

seermaak.  Dit maak haar ongelukkig en kwaad.  Sy wil nie meer so voel nie.  Sy sê hulle

irriteer haar.  Volgende keer sal sy vir hulle sê dat hulle lelik maak of sy kan wegstap as

hulle haar ongelukkig maak.  Sy kan met iemand anders gaan speel.

4.4.5.2 Evaluering van die sessie

Susan se voorgrondbehoefte in die sessie is maats wat lelik teenoor haar optree en dat

hulle haar irriteer.  Sy dink self aan ’n oplossing en dit is om vir hulle te sê dat hulle lelik

maak of om weg te stap en met iemand anders te gaan speel.  Haar emosionele

bewustheid word ondersteun deurdat sy uitdrukking kon gee aan haar gevoelens en die

invloed wat dit op haar het in die hier-en-nou.  Sy beweeg in die valse fase van neurose

waar daar nog baie onopgeloste innerlike konflikte is, soos beskryf deur Perls onder

opskrif 3.6.9.1.  Deurdat die navorser in polariteite werk, word die kind se emosionele

bewustheid ondersteun wanneer sy polariteite kan erken en aanvaar.  Sodoende word sy

gehelp om meer in kontak met haarself te wees, soos Yontef verduidelik onder opskrif

3.6.8.  Susan is ongelukkig en kinders irriteer haar.  Die polariteite van gelukkig teenoor

ongelukkig en tevrede teenoor irriteer lei haar tot haar emosionele bewustheid dat sy

graag vriendelik, gelukkig en tevrede by haar maats wil wees en lekker wil speel.
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Die navorser bemagtig haar met haar eie woorde, “Ek is ’n vriendelike maat,” sodat sy

haarself ook kan vergewe, liefhê en koester, soos gemeld word deur Schoeman onder

opskrif 3.8.  Sy is baie kunstig en die navorser komplimenteer haar ook met haar

kreatiwiteit.  Die doel van die sessie is bereik omdat sy op haar eie ’n plan kon bedink om

die situasie wat vir haar ongemak verskaf te hanteer.

4.4.6 Sessie vier

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Sandbak

Doelstelling van die sessie :

Om Susan se sensoriese bewustheid te verhoog en deur middel van sandbakwerk haar

voorgrondbehoefte te identifiseer.  Om haar betrokke te maak by probleemoplossing en

besluitneming in haar eie lewe.  Susan se emosionele bewustheid is ondersteun deurdat

geleentheid in die sessie geskep word sodat sy haar eie besluite kan neem ten opsigte van

probleemoplossings in haar eie lewe.

4.4.6.1 Verloop van die sessie

Susan vertel van haar boetie wat van sy fiets afgeval en seergekry het.  Sensoriese kontak

word versterk deur aan verskillende goed te ruik.  Sy geniet die speletjie.  Sy kry

geleentheid om met die sand te speel terwyl die navorser al die sandspeelgoed uitpak.  Sy

bou ’n plaastoneel.  Sy sê:  “Hier is ’n skilpad in ’n dam en Ouma sê vir almal om te kom

kyk”.  Daar is mense en diere in die toneel.  Elkeen het ’n belangrike doel.  Die varkie se

naam is dieselfde as die varkie in sessie twee, naamlik Betsie (skuilnaam).  Die navorser

vra of sy iemand ken wie se naam Betsie is.  “My beste maatjie van die vorige skool se

naam is Betsie”.  Sy vertel van hulle vriendskap en dat sy baie na haar verlang.  Dit laat

haar hartseer en sleg voel.  Die navorser werk in polariteite, wat in die verlede gebeur het

by die ander skool en wat nou gebeur.  Sy verlang en wil nie haar maat vergeet nie.  Maar

sy is gelukkig in die nuwe skool en het ’n oulike maat.  Sy hou ook van haar juffrou by die

nuwe skool.
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4.4.6.2 Evaluering van die sessie.

Susan se voorgrondbehoefte in hierdie sessie is hulle verhuising en dat haar verlange na

haar goeie maatjie baie erg is.  In die laerskoolkind se ontwikkeling het die portuurgroep

vriendskap ten doel en dit is die wyse waarop kinders hulle sosiale vaardighede verfyn,

soos beskryf deur Pretorius onder opskrif 2.6.3.  Dit is dus te verstane dat Susan na

hierdie vriendskap wat vir haar spesiaal was, verlang.

Susan se emosionele bewustheid ten opsigte van haar werklike gevoelens van verlange is

ondersteun omdat sy geleentheid gekry het om uitdrukking daaraan te gee deurdat sy

haar werklike gevoelens kon kommunikeer.  Volgens Oaklander, soos beskryf onder

opskrif 3.7.2, is dit belangrik dat die kind geleentheid kry om oor haar gevoelens te praat.

Polariteite word deur Thompson en Rudolph beskryf onder opskrif 3.6.8 as gevoelens wat

teenoor mekaar gestel word soos Susan se gevoel van verlange wat haar ongelukkig maak

teenoor gelukkige gevoelens in haar huidige ervaring.  Sy ontspan ten opsigte van haar

liggaamshouding en glimlag.  Sy sê sy voel nou gelukkig wat dui op die integrering wat

plaasgevind het ten opsigte van haar eie bewustheid.  Sy weet nou dat sy aan haar maat

mag dink en verlang, maar dat dit ’n vriendskap is wat tot die verlede behoort.  Hierdie

vriendskap het haar gevorm, soos Williams, Stith en Van der Zanden die funksies van

vriendskap uitlig onder opskrif 2.6.3.  Daar is niks wat sy kan verander aan hulle

verhuising nie en hierdie gevoelens van verlange is van toepassing op die verlede.  Sy is

gelukkig by Bakenkop en die fokus van wat nou gebeur is belangrik, want dit gee haar

gemoedsrus en aanvaarding.

Die fase van neurose volgens Perls, soos bespreek onder opskrif 3.6.9.2, wat in die sessie

bereik is, is die fobiese fase.  Sy het ’n bewustheid ervaar van wat sy voel, maar het nie

geweet hoe om dit te hanteer nie omdat sy moontlik haarself as ontoereikend ervaar of

verwerping vrees.  Hierdie onsekerheid het haar selfaktualisering negatief beïnvloed en

daar sal in die volgende sessies hieraan aandag gegee word.
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Susan se sensoriese bewustheid is verhoog deurdat sy aan verskillende goed kon ruik en

sy kon met die sand speel.  Deur middel van die sensoriese ervaring is sy begelei om met

haarself kontak te maak en haar bewuswording is verskerp.  Die doel van die sessie is

bereik deurdat die navorser haar voorgrondbehoefte kon bepaal en dat sy deel kon wees

van die probleemoplossing en besluitneming van die wyse waarop sy haar gevoelens kan

hanteer.  Sy sê:  “Ek kan dink aan my ou skool en maats en onthou hoe gelukkig ek was”

en “Ek is ook gelukkig by Bakenkop”.   

4.4.7 Sessie vyf

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Waterverf

Doelstelling van die sessie :

Om deur middel van waterverf aan Susan geleentheid te bied vir projeksie van haar

gevoelens en sodoende ook haar emosionele bewustheid te ondersteun.  Om altyd haar

uniekheid te respekteer. Om haar betrokke te maak by probleemoplossing en

besluitneming in haar eie lewe.

4.4.7.1 Verloop van die sessie

Susan vertel van ’n maat wat kom oorslaap het en dat hulle mekaar grimeer het.  “Dit was

sommer baie lekker”.  Sy vertel ook dat sy nie meer terug dink aan haar ou skool nie.  Om

sensoriese kontak te versterk, kry sy kans om met “slime” te speel.  Sy gril vreeslik, maar

geniet dit.  Dit voel vir haar soos:  “’n jellievis, jellierig en glyerig”.  Sy lag terwyl sy met

die “slime” speel en dit beskryf.  Sy sê dat dit koud voel maar warmer word hoe langer sy

daarmee speel.  Sy maak ’n waterverfprentjie van ’n huisie, son en blommetjies.  Sy

beskryf die huisie in detail.  Sy beskryf dit as:  “ … ’n gelukkige huisie, maar dis ’n

ongelukkige huisie as ons baklei of klippe teen mure gooi.  Die huisie sit vas en kan nie

weggaan as iemand lelik maak nie”.

Die navorser vra of sy ook partykeer so voel.  Sy sê ja, soos by die naskool, waar sy nie

kan weggaan nie.  Haar maat wil nie met haar speel nie.  Dit laat haar ongelukkig voel.
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Haar maat het gesê sy sal nie weer lelik maak nie, maar sy doen dit weer.  Sy het baie

speelgoed by die huis wat sy kan saambring na die naskool.  Sy dink self ’n plan uit om die

volgende keer as haar maat haar ongelukkig  maak éérs ’n rukkie op die klimraam te gaan

speel, waar sy veilig voel en dán terug sal gaan en verder speel.  Sy gaan van haar eie klei

en tekengoed saambring sodat hulle lekker goed by die naskool kan doen.

4.4.7.2 Evaluering van die sessie

Susan se voorgrondbehoefte in die sessie is dat sy ongelukkig voel by die naskool en dan

nie kan huis toe gaan nie.  Sy maak haar eie plannetjie om wanneer ’n maat haar wéér

ongelukkig maak, sy op die klimraam sal gaan speel en dan wéér teruggaan na die klas en

verder saam met haar maat speel.  Ook sal sy van haar eie klei en speelgoed naskool toe

bring sodat hulle in die middag na studietyd daarmee kan speel.  Die navorser bemagtig

haar met haar eie planne wat sy uitgedink het.  Haar emosionele bewustheid word

ondersteun in die proses waar die navorser haar uniekheid respekteer en sy self

geleentheid kry vir probleemoplossing en kan besluit wat sy wil doen wanneer sy ongemak

of ongelukkigheid ervaar.

Die fase van neurose waardeur sy beweeg is die weerstandsfase volgens Perls en

Oaklander, soos bespreek onder opskrif 3.6.9.3, waar sy moontlik onverwerkte gevoelens

onderdruk.  Haar ongelukkigheid, wat verband hou met die gevoel wat sy uitspreek dat sy

nie kan huis toe gaan nie, is onuitgespreekte gevoelens wat haar effektiewe funksionering

negatief beïnvloed, soos beskryf deur Schoeman onder opskrif 3.6.7.  Innerlike krag is

nodig en deur bemagtiging kan die kind op haar eie tyd deur die fase beweeg.  Frustrasies

wat sy ervaar, is ouderdomtoepaslik ten opsigte van die laerskoolkind.  In die strewe na

onafhanklikheid en selfstandigheid kan die kind meer frustrasie en woede ervaar, soos

beskryf deur Du Toit en Kruger asook Louw et al., onder opskrif 2.5.1.

Susan kon deur haar gevoelens te kommunikeer haar sosiale vaardighede verbeter deur

na alternatiewe planne te kyk, soos beskryf deur Pretorius onder opskrif 2.6.  Haar fokus

op die huidige of die hier-en-nou het haar gehelp om alternatiewe of nuwe moontlikhede

te ontdek om mee te eksperimenteer, soos beskryf deur Oaklander onder opskrif 3.6.6.
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Die doel van hierdie sessie is bereik deurdat sy haar eie probleemoplossing kon ontdek en

self besluite kon neem oor haar lewe.

4.4.8 Sessie ses

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Kleiwerk

Doelstelling van die sessie :

Om deur die benutting van klei Susan se voorgrondbehoefte te bepaal en sodoende haar

selfondersteuning te versterk.  Om vir haar geleentheid te bied om haar negatiewe

gevoelens uit te spreek om sodoende haar emosionele bewustheid te verhoog, sodat die

klem na haar sterk eienskappe en talente kan verskuif.

4.4.8.1 Verloop van die sessie

Susan vertel van haar ma wat oorsee is en dat sy, haar vader en boetie alleen by die huis

is.  Sensoriese kontak word versterk deurdat sy met die klei speel.  Sy rol die klei, druk dit,

sny dit, maak ’n balletjie en maak gaatjies daarin.  Sy geniet dit om met die klei te speel.

Sy maak ’n kleimannetjie en sy naam is Mickey.  “Ek ken hom net van Woensdag af”.  Sy

sê:  “Hy moet altyd by my wees”.  Sy wil graag hê dat hy by haar moet slaap.  Sy wil altyd

met hom speel.  Dit voel sleg as hy nie by haar is nie en dan is sy hartseer.  Sy vergelyk

haar hartseer met die hartseer van haar ma wat al van Woensdag af oorsee is en eers

Sondag terugkom.  Dit is nie lekker as sy nie by die huis is nie.  Haar plan is dat as sy

lekker speel, die tyd vinnig sal verbygaan.  Saam met die navorser word ’n kalender

gemaak van die dae wat nog oorbly.  Elke dag teken sy ’n prent van iets wat haar aan

haar ma herinner.  Sy’s nou vrolik en opgewonde.

4.4.8.2 Evaluering van die sessie

Susan se voorgrondbehoefte is die hartseer en verlange na haar ma wat oorsee is.  Die rol

van die gesin in die laerskooljare is om aan die kind sekuriteit, aanmoediging, steun en

liefde te bied, soos beskryf deur Du Toit en Kruger, onder opskrif 2.6.1.
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Indien hierdie sekuriteit bedreig word, soos in hierdie geval waar die ma ’n paar dae lank

nie daar is nie, ervaar die kind onsekerheid.  Haar onsekerheid en verlange het sy

geprojekteer op die kleimannetjie wat sy gemaak het.

Deur projeksies kry die kind geleentheid om gevoelens wat vir haar moeilik is om in die

realiteit weer te gee, te deel, soos beskryf deur Schoeman onder opskrif 3.7.4.  Susan se

emosionele bewustheid is hier ondersteun deurdat sy haar hartseer in gelukkig kon

verander met die kalender en die verlange in blydskap omdat sy nou weet wanneer haar

ma terugkom.  Haar hartseer verwoord sy soos volg:  “Ek verlang baie na my ma” en “As

sy hier is, gee ek haar ’n soen voor sy ry”.

Die bewusmaking van polariteite of teenoorgesteldes, soos beskryf deur Yontef onder

opskrif 3.6.8, bring haar in kontak met haarself sodat sy weer balans in haar lewe kan

ervaar.  Sy sê ná die maak van die almanak:  “Ek sien die daggies gaan gou verby”.

Hierdie bewustheid wat selfregulering stimuleer, soos beskryf deur Estrup onder opskrif

3.4, lei tot ’n verandering by die kind omdat sy haarself aanvaar, haar eiewaarde besef en

vrede kon maak met haar omstandighede.  Die manier waarop sy haarself aanvaar en

haar eiewaarde besef is haar proses waarvolgens sy funksioneer, soos beskryf deur

Schoeman en Frazao onder opskrif 3.5.  Hierdie aanvaarding bemagtig haar ook om die

realiteit te hanteer en haar eie plan uit te dink.  Die fase van neurose waardeur sy beweeg

is die implosiewe fase, soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.4, waar haar

emosionele bewustheid daartoe lei dat sy kontak met haarself maak en nuwe krag in

haarself ontdek om die probleem te oorkom.

4.4.9 Sessie sewe

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Fantasieverhaal

Doelstelling van die sessie :

Om Susan in kontak met haarself en haar eie proses te bring.  Om verhoogde sensoriese

bewustheid, deur middel van tas, sig, reuk en smaak te bereik deur die benutting van ’n

fantasiereis waar ontspanning en al vyf sensoriese modaliteite aangespreek word.
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Om aan haar die geleentheid te skep om uiting te gee aan haar negatiewe gevoelens en

sodoende haar emosionele bewustheid te verhoog ten opsigte van haar eie selfkennis.

4.4.9.1 Verloop van die sessie

Susan vertel van haar ma wat nou weer by die huis is en al die “persente” wat hulle gekry

het.  Die plan van die dae aftel het gewerk, soos bespreek in sessie ses.  Haar sensoriese

kontak word versterk deur ’n voelsak met verskillende objekte daarbinne waaraan sy moet

voel en dan identifiseer.  Sy geniet die speletjie.  Sensoriese bewustheid speel ’n kardinale

rol in die lewe van die kind om bewus te word van haar eie belewenis, soos beskryf deur

Oaklander en Schoeman onder opskrif 3.8.

Die navorser vertel aan haar die fantasieverhaal (bylaag 13).  Sy teken met die pastelle ’n

paadjie met voëltjies wat sy later as haar maats identifiseer, wat elkeen na sy eie deurtjie

vlieg.  Sy vertel dat in haar plek mag niemand hard praat nie.  Niemand mag skree nie.

Daar is allerhande mooi goed in haar plek.  Die navorser vra vir haar wie skree waarvan sy

nie hou nie.  Sy vertel dat dit haar boet is wat skree.  Hy breek haar goed en maak haar

woedend.  Sy sê:  “As ek skree of met hom raas, kry ek raas by Mamma”.  Hy pla haar in

haar kamer.

Sy gaan oor na ’n tweede projeksie en maak haar boet met klei.  Sy sny en druk hom vol

gaatjies, terwyl sy sê:  “Jy maak my kwaad”.  Sy sal, as hy haar weer kwaad maak, dink

aan haar veilige plek waar nét sy mag skree of huil.  Dan sal sy ontspan en verder gaan

speel.  Sy oefen dit in deur met die klei vir haar boetie te wys hoe kwaad sy is en dan na

haar prentjie te gaan en te praat oor hoe rustig en kalm dit daar is.  Sy sê:  “Ek voel nou

nie meer kwaad vir my boetie nie”.  Die plan wat sy het wanneer hy haar weer pla is dat

hy daar met die mandjie goed in haar kamer mag speel.
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4.4.9.2 Evaluering van die sessie

Susan se voorgrondbehoefte is haar woede vir haar boetie wat haar goed vat en dit breek.

Woede en frustrasie is deel van die laerskoolkind se ontwikkeling en hou verband met hul

strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid, soos beskryf deur Du Toit en Kruger en

Louw et al., onder opskrif 2.5.1.

Susan het ook vandag kans gehad om met die klei uiting aan haar woede te gee en die

doel van die sessie is hierdeur bereik.  Sy sê:  “Ek voel nie meer kwaad vir my boetie nie”.

Sy het sommer dadelik ’n rustiger houding gehad.  Deur die erkenning van haar negatiewe

gevoelens is haar emosionele bewustheid ondersteun en kon sy haarself reguleer.  Sosiale

vaardighede, soos beskryf deur Goleman onder opskrif 2.8.5, gaan oor die hantering van

emosies in verhoudings.

Die bewustheid van wat in die huidige plaasvind help die kind om verantwoordelikheid te

neem vir wat haar ervaring is, sonder om ander te manipuleer of te blameer vir haar eie

ervaring of gevoelens.  Dit lei die kind tot bewuste besluite om te lewe volgens haar eie

verwagtings.  Susan beweeg deur die implosiewe fase van neurose, soos beskryf deur

Perls onder opskrif 3.6.9.4, waar sy bereid is om iets aan haar onvoltooidheid te doen.

Die navorser bemagtig haar met haar eie vermoë om haar in haar veilige plek te laat

ontspan en te kan kalmeer.  Hierdie koesterende houding teenoor die self lei die kind tot

selfondersteuning, sodat die kind haar eie innerlike krag kan behou om sodoende beheer

te kan hê oor haar eie lewe, soos beskryf deur Schoeman onder opskrif 3.7.5.

4.4.10 Sessie agt

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Vingerverf

Doelstelling van die sessie :
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Om Susan te begelei tot ’n verhoogde emosionele bewustheid van haarself en haar

belewenis van gebeure.  Om haar sensoriese kontak te versterk om sodoende haar eie

voorkeure en afkeure waarmee sy haarself wil identifiseer, te versterk.

4.4.10.1 Verloop van die sessie

Susan vertel dat sy haar veilige plek gebruik het toe sy kwaad gevoel het.  Dit het gewerk,

want toe voel sy rustig en kalm.  Sensoriese kontak word bewerk deur te gesels oor

verskillende kleure en die betekenis daarvan vir haar.  Susan hou die meeste van pers,

want dit is ’n “mooi dogtertjie kleur”.  Sy hou die minste van wit omdat mens die minste

daarmee kan doen.

Sy verf ’n dinosourus en son.  Hy bly in die “wild” (natuur), waar die son helder skyn.  Sy

horings is skerp en hy steek mense met sy horings.  Hy skiet vuur uit die gekleurde kol op

sy lyf.  Hy eet klippe wat sy derms laat bars, dan lyk die aarde lelik.  Sy sê:  “O, ek gril”.

Die bloed en seermaak laat haar dink aan ’n maat wat op ’n klip geval het.  Sy vertel ’n

vreeslike storie van seer en bloed.  Sy sê:  “Ek het dit nie self gesien nie, ’n maat het vir

my dit vertel.  Dit voel asof my hele lyf bewe en ek voel naar”.  Sy trek haar lyfie ook

inmekaar terwyl sy dit sê.

Samevloeiing vind hier plaas, soos beskryf deur Joyce en Sills onder opskrif 3.6.5.5, waar

dit verduidelik word dat die kind wat nie grense het nie, oorweldig kan word deur

gevoelens van ander soos asof dit met haarself gebeur het.  Sy word aangemoedig om ‘ek’

te gebruik in plaas van ‘sy’.  Susan kry geleentheid om haar eie gevoelens uit te spreek.

Die ervaring van die huidige word versterk deur die navorser en polariteite word uitgelig

sodat sy keuses kan maak en verantwoordelikheid vir haar eie gevoelens kan neem.  Sy sê

die teenoorgestelde van seer en sleg voel is gelukkig.  Sy kan keer dat ander se seer in

haar lyfie ingaan deur na haar veilige plek te gaan waar sy gelukkig is.
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4.4.10.2 Evaluering van die sessie

Susan se onvoltooidheid van hierdie sessie is dat sy die seer van ’n ander kind haar eie

gemaak het.  Onvoltooidhede is onuitgespreekte gevoelens, soos beskryf deur Yontef

onder opskrif 3.6.7, en gaan nooit weg nie tensy die kind gehelp word om dit te hanteer.

Elke onvoltooidheid eis ’n oplossing.

Hierdie ervaring laat haar met gevoelens wat haar laat bewe en naar voel. Haar

selfbewustheid en hier-en-nou ervaring, soos beskryf deur Goleman onder opskrif 2.8.1, is

gebruik om haar te begelei tot haar eie voor- en afkeure sodat sy kon besluit waarmee sy

haar wil identifiseer.  Hierdie bewustheid is onontbeerlik vir die ontwikkeling van

emosionele en sosiale vaardighede.

Die navorser werk in polariteite om haar bewustheid van die hier-en-nou te versterk.  Sy

sê sy kan haar veilige plek gebruik om rustig en kalm te raak.  Sy gebruik haar eie

inisiatief om haar gevoel van frustrasie en ongemak te verander, soos beskryf deur

Goleman onder opskrif 2.8.3.  Haar emosionele bewustheid word ondersteun deurdat sy

self kan bepaal wat haar voor- en afkeure is ten opsigte van dit wat sy hoor en dat die

seer van ’n ander nie haar pyn is nie.  Die fase van neurose waardeur sy beweeg is die

implosiewe fase, soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.4, waar sy kontak maak met

haar ware self en energie gebruik om haarself te ondersteun.  Die doel van die sessie is

dus bereik deurdat sy haar eie voor- en afkeure kon bepaal.  Susan word voorberei op die

terminering van die terapie ná twee sessies.

4.4.11 Sessie nege

Spelvorm : Bibliospel en skeppende spel gekombineer

Spelmedium : Storievertelling en tekening van haarself

Doelstelling van die sessie :

Om Susan se selfkennis ten opsigte van haar positiewe en negatiewe eienskappe te

versterk, sodat haar emosionele bewustheid van die belewenis van haarself haar eie

selfregulering en selfkennis kan versterk.
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4.4.11.1 Verloop van die sessie

Susan vertel dat dit goed gaan en dat hulle die naweek ’n video uitgeneem het.  Sy praat

oor “suur spuitgoed” wat ’n maat by die snoepie gekoop het en sy ook op haar tong

gespuit het.  Sy hou nie daarvan nie.  Dit is net té suur.  Die navorser bemagtig haar met

die bewustheid dat sy nie daarvan hou nie en dit kan sê sonder om skuldig te voel.

Dit word as aanknopingsopskrif beskou van die vorige sessie waar voor- en afkeure ten

opsigte van haar eie lewe bespreek is.  Sensoriese kontak word verskerp deurdat sy met

twee verskillende kleure brille na alles om haar kyk.  Sy hou die meeste van die bruin bril.

Sy sê:  “Alles lyk groter”.

Susan teken ’n prentjie van haarself op die EK-werkkaart (bylaag 16).  Sy identifiseer haar

goeie en swak eienskappe en die navorser vul dit op die werkkaart in.  Die navorser lees

daarna vir haar die storie van die twee saadjies voor (bylaag 15).    Sy vertel dat die

eerste saadjie sy is en sy kies om soos hy te wees.  Die tweede saadjie was te bang en

het gewag.  Die navorser vul saam met haar haar goeie eienskappe op die werkkaart in,

volgens die eienskappe wat sy aan die eerste saadjie toegeken het en waarmee sy kan

identifiseer.

Die navorser lig vir haar die polariteite uit ten opsigte van goeie en slegte eienskappe wat

deel van haar persoonlikheid is.  Indien sy slegte gevoelens ervaar kan sy

ontspanningsoefening een, wat ingeoefen is, doen om haar te kalmeer (bylaag 14).

4.4.11.2 Evaluering van die sessie

Susan se voorgrondbehoefte van hierdie sessie is haar negatiewe eienskappe soos

wanneer sy kwaad is en lelik met haar ma of vader praat.  Die bewustheid van haar eie

emosionele gevoelens en die polariteite van haarself laat haar ontspan en sy sê as sy weer

wil kwaad word of lelik met haar ma of vader praat sal sy kamer toe gaan en haar

asemhaling oefen.  Sy kry geleentheid om dit met die leëstoeltegniek in te oefen.  Sy sê:

“Ek is nie kwaai nie en ek hou nie van kwaai wees nie.  As ek kwaad is, kan ek inasem en

die sleg uitblaas”.
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Die beeld wat Susan van haarself vorm ontwikkel in die laerskooljare ten opsigte van hoe

sy is en ook van hoe sy graag wil wees, soos beskryf deur Schilling en Oaklander onder

opskrif 2.7.  Hierdie beeld is afhanklik van kommunikasie met ander omdat sy haar tot

haar eie gevoelens rig, gedagtes en gedrag.  Dit lei tot ’n emosionele bewustheid wat

bepaal wie sy is, hoe sy voel, waarvan sy hou en nie hou nie, wat sy wil doen en die wyse

waarop sy dit gaan doen.

Die doel van die sessie is bereik omdat haar selfkennis haar eie selfregulering versterk het,

omdat sy besef het dat sy nie van kwaai en kwaad hou nie.  Hierdeur is haar emosionele

bewustheid ondersteun.  Sy beweeg in die eksplosiewe fase van neurose, soos beskryf

deur Perls onder opskrif 3.6.9.5, deurdat sy haar energie aanwend om haar eie behoeftes

en wense volgens haar nuwe ware self te bevredig.

Die terminering van terapie met die volgende sessie word met haar bevestig.  Susan sê sy

is bly, want dan wil sy graag netbal gaan speel.

4.4.12 Sessie tien:  Terminering

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Droomtegniek

Doelstelling van die sessie :

Om Susan se emosionele bewustheid tydens die terminering tot voordeel van haar eie

selfregulering en selfondersteuning te versterk.  Om deur middel van polariteite haar

keuses te rig ten einde gebalanseerd te kan leef.

4.4.12.1 Verloop van die sessie

Susan vertel dat hulle die naweek op ’n plek was waar daar baie goggas was.  Daar was

ook bokke wat babatjies gekry het.  Sy hou die meeste van die babatjies.  Sy het die

ontspanningstegniek een en twee (bylaag 14) gebruik en dit het gewerk.  Tydens ’n

telefoniese gesprek het haar ma bevestig dat sy baie rustiger is en nie meer so woel dat

sy moet raas kry voor sy gaan slaap nie.  Haar sensoriese kontak word versterk deur die
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aanraking en beskrywing van ’n klip en ’n veer.  Sy sê:  “Die klip is hard, swaar en kan

iemand seermaak en dit is soos wanneer ek bang is, bekommerd voel of ongelukkig is.

Die veer is sag, lig en kan vlieg en dit is soos wanneer ek gelukkig, opgewonde en bly is”.

Sy maak ’n vergelyking met die veer en veertjiemense en sê:  “Veertjiemense word ook

bang en bekommerd of ongelukkig, maar hulle bly nie so nie”.  Sy sê sy wil hê die

navorser moet luister na haar droom.  Susan vertel: “Ek sit voor die televisie, dan kom die

spookman en trek my onder in die grond in.  Ek skrik dan wakker en kan nie weer slaap

nie. Die spookman is die duiwel”.  Sy teken ’n prentjie van haar droom.  Sy sê sy wil die

duiwel stukkend sny.  Sy sny hom met die skêr in piepklein stukkies.  In sy plek teken sy

’n hartjievrou wat glimlag.  Die hartjie sê:  “Ek is lief vir jou”.

4.4.12.2 Evaluering van die sessie

Susan se voorgrondbehoefte is haar nagmerrie van die spookman.  Sy vernietig die

spookman en vervang hom met ’n hartjievrou.  Sy sê:  “Die hartjievrou beskerm my”.  Sy

sê sy is sterker as die spookman want sy het hom vernietig.  Sy is ’n veertjiemens maar

wanneer sy bang voel, voel sy soos die klip en sal aan die veertjie dink wat sag en lig is as

hy vlieg.  Sy is nie ’n klipmens nie en wil nie by bang bly nie.  Die fase van neurose waarin

sy beweeg is die eksplosiewe fase, soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.5.  Sy wend

al die energie wat sy voorheen op blamering gebruik het aan om haar ware self te

bevredig.  Sy het beheer en fokus op haarself, haar ervaringe en haar gevoelens.

Die doel van die sessie is dus bereik omdat haar selfkennis haar belewenis van haarself

ondersteun.  Sy kon haar eie ervaring en gevoelens beskryf en sy is trots op haarself.

Terapie word getermineer met ’n oopdeur-beleid, soos beskryf deur Oaklander onder

opskrif 3.8.  Susan word uitgenooi om enige tyd weer in te skakel by die terapie indien sy

dit so sou verkies.

4.4.13 Die invloed van spelterapie op Susan
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Susan het oor ’n tydperk van tien sessies heeltemal wegbeweeg van die voortdurende

blamering van haar boetie of maats in elke sessie.  Sy het beweeg na selfondersteuning

en daarmee saam het haar emosionele bewustheid verhoog wat van haar ’n meer

beheerste kind gemaak het.  Iewers van die begin van die terapie tot nou het sy opgehou

om te kla oor verskillende pyne.  Dit is nie meer vir haar nodig om elke dag kantoor toe te

gaan vir ’n pilletjie of troos nie.  Sy het verantwoordelikheid begin neem vir haarself en

haar eie gevoelens.

Die aanvanklike fase van neurose van die valse fase waar sy probeer het om te wees wat

sy nie is nie tot die eksplosiewe fase waar sy haar energie vir haar eie selfondersteuning

en selfonderhouding gebruik het, is deurloop.  Haar energie is met terminering gerig op

haar eie selfregulering en selfondersteuning, besluitneming en probleemoplossing.  Haar

onderwyseres is verbaas oor haar selfstandigheid.  Dit is ’n kwaliteit en karaktertrek wat,

met onsekerheid en magteloosheid, oorskadu is deur haar behoefte om raakgesien te

word.

Susan se konsentrasie ten opsigte van haar skoolwerk het, volgens haar onderwyseres,

met ’n opvolgonderhoud ’n maand na terminering ongelooflik verbeter.  Susan se

emosionele bewustheid het haar gehelp om haarself beter te verstaan.

In ’n opvolgonderhoud met haar ma blyk dit dat sy trots is op Susan omdat sy by die huis

baie rustiger is en sonder ’n bakleiery gaan slaap.  Sy kom beter met haar boetie oor die

weg en as hulle baklei, kan die geskil opgelos word sonder ’n oor-en weer-skreeuery.  Sy

sal ook glad nie meer vir Vader gaan vra as Ma nee gesê het nie.  Die rede is dat hulle as

gesin saam huisreëls opgestel het, op aanbeveling van die navorser, sodat elkeen weet

wat van hom of haar verwag word.  Susan se boetie mag ook nou slegs in haar kamer

kom as hy op haar mat gaan sit en met sy speelgoed speel wat hulle vir hom daar in ’n

mandjie bêre.  Die ma is gelukkig met die positiewe uitkoms van die terapie.

Die oorhoofse doelstelling van die terapie is bereik deurdat Susan se emosionele

bewustheid só ondersteun is dat sy in kontak met haarself kon kom, wat gesonde

ontwikkeling teweeg kon bring.  Haar lewenskwaliteit het dus verbeter.
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Haar emosionele bewustheid sluit nóú aan by die ontwikkeling van haar emosionele en

sosiale vaardighede.   Sy is ten opsigte van haar eie gevoelens begelei tot selfkennis om

sodoende ’n gesonde selfbeeld en selfondersteuning teweeg te bring.

4.5 GEVALLESTUDIE TWEE

Die oorhoofse doelstelling van hierdie gevallestudie was om Jaco se emosionele

bewustheid te ondersteun sodat hy in kontak met homself kon kom, wat noodsaaklik vir

gesonde ontwikkeling is sodat sy lewenskwaliteit kan verbeter.  Hierdie bewustheid sluit

nóú aan by die ontwikkeling van sy emosionele en sosiale vaardighede waardeur hy

begelei kan word tot selfkennis, ten opsigte van sy eie gevoelens, om sodoende ’n

gesonde selfbeeld en selfondersteuning teweeg te bring.  Elke afsonderlike sessie het ’n

doelwit waarin die navorser gestrewe het om die oorhoofse doelstelling te bereik.

4.5.1 Biografiese gegewens

Naam van die kind : Jaco

Ouderdom : 11 jaar

Geslag : Manlik

Woonarea : Pretoria

Huistaal : Afrikaans

Aantal kinders in die gesin : Jongste van twee.  Ousus is agtien jaar.  In

                                                    die hersaamgestelde gesin het hy ’n stiefsussie

                                                    wat vier jaar is.

4.5.2 Verwysingsrede vir terapie

Vanuit die vraelys (bylaag vier) met Jaco se stiefma is die volgende inligting bekom:

Jaco is voortdurend by die skool in konfliksituasies betrokke, waar hy volgens hom die een

is wat geboelie, gespot en geterg word.  Sy stiefmoeder het al die hoof gekontak omdat

daar skynbaar nie aandag by die skool aan die boelie aktiwiteite teen haar seun gegee
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word nie.  Jaco is volgens hom altyd onskuldig en is nie vriende met die kinders in sy klas

nie omdat hulle lelik met hom is.  Sy stiefmoeder is bekommerd en raadop oor die situasie

omdat sy nie weet hoe om dit te hanteer nie.

Jaco se biologiese moeder lei aan bipolêre depressie en het hom na geboorte verwerp.  Sy

vader het etenstye huis toe gery om hom te versorg.  Toe hy ses was het sy moeder die

huis verlaat.  Jaco se ouers is geskei en versorging van die kinders is deur die hof aan sy

vader toegewys.  Twee jaar gelede het sy moeder weer kontak gemaak.  Jaco sien haar

met tye, soos naweke en vakansies, wanneer dit vir haar finansieel moontlik is.  In die tyd

na die huisverlating deur sy moeder is hy deur sy vader oorbeskerm.  Sy ouma het by

hulle gebly en alles wat sy vader nie vir hom gedoen het nie, is deur sy ouma vir hom

gedoen.  Sy vader is agtien maande gelede  met sy stiefmoeder getroud.

Beide ouers stel nou eise en verwag verantwoordelikheid van hom, wat voorheen glad nie

deel van sy lewe was nie.  Jaco voel verward en beleef innerlike konflik as gevolg van die

uiteenlopende reëls en verwagtings wat aan hom deur sy biologiese ouers gestel word.

Volgens die navorser kon hierdie kind ondersteun word ten opsigte van sy emosionele

bewustheid sodat hy in kontak kan kom met homself ten einde hy balans in sy lewe te kan

ervaar en gesond kan ontwikkel.  Selfkennis is vir hom uiters noodsaaklik sodat hy ’n

gesonde selfbeeld en selfregulering kan ontwikkel.  Innerlike konflik as gevolg van sy

omstandighede veroorsaak dat hy nie in balans en in kontak met homself is nie.  Dit

beïnvloed sy emosionele en sosiale vaardighede negatief.

4.5.3 Sessie  een

Tydens die eerste sessie is daar op die terapeutiese verhouding tussen die navorser en

Jaco gefokus.  Inligting is deur middel van ’n kliniese semi-gestruktureerde onderhoud

bekom rakende sy ondersteuningsnetwerk.  Hy is angstig en gespanne.  Volgens hom kan

hy niemand honderd persent vertrou nie en is hy bang dat indien hy iemand vertrou, alle

inligting nie vertroulik hanteer sal word nie.  Die navorser teken saam met hom die

kontrak oor vertroulikheid (bylaag drie) en verduidelik dit vir hom.
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Daar word ook erkenning gegee aan sy gevoelens omdat hy niemand vertrou nie, sodat

geen skuldgevoelens by hom gewek word nie.

Indien daar na Jaco se ontwikkelingsfases gekyk word, is dit duidelik dat in die tydperk

volgens Erikson se teorie, soos beskryf deur Thompson en Rudolph onder opskrif 2.4, van

geboorte tot met een jaar, waar vertroue en simpatie ontwikkel word, liefde en aandag

van konsekwente versorgers nodig is om hul basiese behoeftes te bevredig, Jaco moontlik

wantroue ontwikkel het as gevolg van sy moeder se afwesigheid.

Sy vader is agtien maande gelede met sy stiefmoeder getroud.  Beide stel nou eise aan

hom en verwag verantwoordelikheid van hom wat voorheen soos hy dit verwoord: “ …

glad nie deel van my lewe was nie”.   Vir homself voel hy soos twee mense:  “Een wat by

my pa en stiefma woon met baie reëls verantwoordelikhede en eise, teenoor naweke by

my ma waar daar bittermin eise en verantwoordelikhede is en baie meer begrip en

aanvaarding”.  Sy grootste wens is om by sy biologiese moeder te kan woon.  Volgens die

laerskoolkind se ontwikkeling, soos beskryf deur Du Toit en Kruger asook Louw et al.,

onder opskrif 2.5.1, is dit normaal om frustrasie, woede en koppigheid te ervaar in die

strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid.  Jaco se omstandighede veroorsaak

innerlike konflik en omdat hy nie beheer daaroor het nie word alle verantwoordelikhede vir

hom eise wat onregverdig en onbillik aan hom gestel word.

Jaco voel hy is ’n slegte kind omdat ander kinders dit sê.  Hy voel dat iets van hom

weggevat sal word soos sy regte moeder wat kan doodgaan, of dat hy haar nooit weer sal

sien nie.  Hy haat dit wanneer kinders hom spot of terg.  Dit blyk voorts uit die

laerskoolkind se ontwikkeling, soos bespreek by opskrif 2.5.2, dat vrese by die kind kan

ontstaan dat hy “anders” is en hy bang is vir mislukking en onregverdigheid en dat hy nie

aanvaar sal word nie.  Jaco spreek sy ongelukkigheid uit omdat ander kinders hom spot en

terg.  Dit hou moontlik daarmee verband dat hy aanvaarding van sy maats soek.  Die

vrees dat sy moeder kan doodgaan is ook ouderdomsverwant, soos beskryf deur Beale en

Baskin onder punt 2.5.2, en dit word moontlik versterk deurdat hy sy moeder nie gereeld

sien nie.
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4.5.4 Sessie twee

Spelvorm : Tekenaktiwiteit

Spelmedium : Oliepastelle

Doelstelling van die sessie :

Om ’n persoonlike verhouding met Jaco te bewerkstellig, sodat hy voel dat sy persoonlike

waarde van so ’n aard is dat hy spesiale aandag, respek en waardering regverdig.  Om na

hom te luister en erkenning aan sy gevoelens te gee sodat sy emosionele bewustheid

hierdeur ondersteun en versterk kan word.

4.5.4.1 Verloop van die sessie

Jaco vertel dat sy vader vir hom “odd” opdragte gee.  “Ek moet dit dadelik gaan doen,

maar dit is iets wat ek later kan doen”.  Hy kan nie sê wat die opdragte is nie, want dit

sluit alle opdragte in.  Die navorser wys vir hom die “slime” en hy sê dit moet op die tafel

uitgegooi word, want hy wil nie graag daaraan vat nie.  Aan die begin vat hy versigtig

daaraan en werk al hoe meer intensief daarmee.  Hy sê:  “Ek kan nie die gevoel beskryf

nie, maar dit is iets soos gril en dit word egter beter hoe langer ’n mens daarmee werk”.

Jaco wil teken en kies die oliepastelle. Die navorser vra of hy weet wat hy wil teken en hy

sê:  “Nee, nie nou nie, maar sodra my goed reg is sal ek weet”.  Jaco teken ’n dag- en

nagprent en beskryf die nag as:  “rustig, donker, met swart wolke en ’n donker see”.  Die

dag is:  “lewendig met die son wat warm en helder is, met wit wolke en ’n see met

seediere”.  Die rustigheid laat hom daaraan dink dat hy daarvan hou hoe hy lyk.  Hy lyk

soos sy vader, en is kunstig soos sy moeder.  Die rustigheid laat hom ook daaraan dink

dat hy van rustige musiek hou.  Die onrustigheid of lewendigheid van die dag kan hy

vergelyk met homself wat baie nuuskierig is.  Dit kan ook verwys na die tye wanneer hy

benoud voel soos asof iets gaan gebeur en hy nie weet wat dit is nie.  “Die gevoel is in my

hele liggaam en die opskrif daarvan is in my bors”.  Die kleur van hierdie gevoel is rooi,

wat gevaar, asook fisiese en emosionele onsekerheid vir hom beteken.  “Dit beïnvloed my

lewe sleg en ek wil nie meer so voel nie.  Dit is nooit iets spesifieks nie en dit is gewoonlik

wanneer ek nie van iets hou nie of wanneer ek ongelukkig voel”.
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Die gevoel veroorsaak dat hy vergeet wat hy eintlik moet doen.

4.5.4.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte van hierdie sessie is die onrustige gevoel wat veroorsaak dat

hy vergeet wat hy eintlik moet doen.  Die polariteit is rustig en hy het reeds dinge in plek

om hom te kalmeer soos sy CD-speler en klassieke musiek.  Polariteite, soos beskryf deur

Hamilton en Yontef onder opskrif 3.6.8, het ten doel om die kind te begelei tot die

bewustheid en ontdekking van die minder bekende dele van die self.  Dit kan lei tot

selfaanvaarding en integrasie daarvan in die persoonlikheid.

Jaco se emosionele bewustheid is ondersteun ten opsigte van die polariteit - rustig

teenoor onrustig - wat hy in sy lewe ervaar.  Dit versterk sy eie selfregulering deurdat hy

sê dat hy moet fokus op dít wat hy moet doen, sy take en pligte tuis en dat hy homself

moet kalmeer.  Hy sê:  “Ek besef dat ek iets vandag van myself geleer het en dit is dat ek

my kan kalmeer wanneer ek onrustig voel”.  Die navorser bemagtig hom met sy eie

bewustheid van wat met hom gebeur en dat hy weet hoe om homself te kalmeer.

Selfondersteuning, soos beskryf deur Yontef, Oaklander en Schoeman onder opskrif 3.7.5,

begelei die kind om sy gedagtes te orden en self oplossings en alternatiewe te vind.  Die

bemagtiging deur die navorser help hom om homself te aanvaar en dus leer hy om sy

innerlike krag te behou.  Die navorser vra wat hy tuis vir homself kan doen om homself te

vertroetel en hy sê dat hy sy huiswerk gaan doen.  Hy lag te lekker vir homself, want dit is

iets wat hy uitstel tot voordat hy gaan slaap.  Hy voeg by dat hy ’n rukkie met die honde

kan gaan speel.  Die doel van die sessie is bereik deurdat erkenning aan die kind se

gevoelens gegee is en omdat hy met aandag, respek en waardering behandel is.

4.5.5 Sessie drie

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Kleiwerk



132

Doelstelling van die sessie :

Om deur middel van kleiwerk Jaco se sensoriese bewustheid te verhoog en sy

voorgrondbehoefte daardeur te identifiseer.  Om hom aan te moedig om negatiewe denke

in positiewe denke te verander.  Om sy emosionele bewustheid deur selfkennis te

ondersteun wat kan lei tot selfondersteuning.

4.5.5.1 Verloop van die sessie

Jaco sê in die sessie dat dit met hom goed gaan en dat hy die naweek by sy moeder was.

Hy het lekker met haar gesels.  Hy speel nou in die skoolorkes en geniet dit baie.  Hy

speel met die klei en blaas ’n lugleegte en bars dit.  Dit is vir hom baie snaaks en hy lag

uit sy maag uit.  Die klei is koud en dit ruik vir hom soos sout.  Hy wil weet wat die resep

van die klei is en die navorser verduidelik dit vir hom.

Jaco bou ’n xilofoon, die boks, note en slanertjie met die klei.  Elke dingetjie word met

groot detail gevorm.  Hy sê:  “Die een kan nie sonder die ander nie.  Hulle is afhanklik van

mekaar.  Saam maak hulle klanke”.  Hy hou van musiek en dit het ’n goeie invloed op

hom.  Musiekinstrumente is vir hom interessant.

Die betekenis van afhanklikheid in sy lewe is dat hy nie sonder sy biologiese moeder of

vader kan lewe nie.  Hy sê dat as hy kyk na hulle alledaagse lewe weet hy dat hulle nie

bymekaar sal pas nie.  Sy verlange na sy biologiese moeder word versterk wanneer hy by

die slagorkes is, want sy hou ook van musiek.  Ook wanneer hy haar naam hoor (sy

stiefsussie se maat se moeder het dieselfde naam as sy moeder) of wanneer hulle oor

haar praat.  Hy voel magteloos omdat hy net vir haar kan gaan kuier wanneer sy geld het.

Sy verlange teken hy in ’n tweede projeksie met ’n groot glimlag op sy gesig en ’n hartjie

vir liefde.

4.5.5.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte in die sessie is sy afhanklikheid van beide sy biologiese ouers.

Hy het albei nodig in sy lewe maar kan nie gelyktydig by albei wees nie.
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Die navorser bemagtig hom met die aanvaarding van sy ouers se egskeiding deur sy eie

woorde dat hy besef dat hulle nie bymekaar pas nie.  Sy emosionele bewustheid is

ondersteun ten opsigte van die besef dat sy ouers nie bymekaar pas nie en die

afhanklikheid wat hy innerlik ervaar ten opsigte van elkeen van sy ouers.  Sy emosionele

bewustheid is ook ondersteun ten opsigte van die polariteit dat hy afhanklik van sy ouers

is om te kan wees wie hy is teenoor hoe onafhanklik hy eintlik funksioneer.  Die polariteit,

soos beskryf deur Hamilton en Yontef onder opskrif 3.6.8, van afhanklikheid en sy

onafhanklikheid in sy lewe maak hom bewus van sy innerlike konflik ten opsigte van sy

biologiese ouers.  Die bewuswording van hierdie konflik en begrip daarvan lei tot

aanvaarding.  Jaco se emosionele bewuswording lei daartoe dat hy sy negatiewe gevoel

van verlange in blydskap deur ’n tweede projeksie kon verander.  Hy gee uitdrukking aan

die positiewe ervaring wat vir verlange kompenseer.  Hy sê aan die einde van die sessie:

“Ek het geleer dat ek my verlange in blydskap kan verander”.

Jaco se selfbewustheid wat belangrik is in die ontwikkeling van emosionele en sosiale

vaardighede, soos beskryf deur Goleman onder opskrif 2.8.1, begelei hom tot sinvolle

besluitneming.  Die doel van die sessie is bereik omdat die kind se voorgrondbehoefte

(afhanklikheid) aangespreek is en sodoende ruimte geskep is om die polariteit daarvan

(onafhanklikheid) te gebruik om sy negatiewe denke te verander in positiewe denke.

4.5.6 Sessie vier

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Vingerverf

Doelstelling van die sessie :

Om deur middel van ’n projeksie Jaco se voorgrondbehoefte en gevoelens te bepaal.  Om

aan hom die vryheid van keuses te gee en te begelei tot verantwoordelikheid van die

besluite wat gemaak word.  Hierdeur word sy emosionele bewustheid ondersteun sodat sy

emosionele en sosiale vaardighede kan ontwikkel.
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4.5.6.1 Verloop van die sessie

Jaco vertel dat hy hierdie week sy moeder gebel het en dat hy haar gevra het of hy die

hele Desembervakansie by haar kan gaan woon.  Sy het ingestem maar gesê dit sal

afhang of sy vader daarvoor toestemming sou gee.  Hy gesels oor die kleure van die

vingerverf en sê:  “Ek hou die meeste van blou, dit is ’n rustige kleur.  Al die kleure van

die vingerverf is vir my mooi.  Ek hou van helder kleure”.  Hy is opgewonde toe die

navorser vir hom sê dat hy sy eie kleure kan maak deur die verf te meng terwyl hy sy

prentjie maak.

Jaco verf ’n reënboog, ’n vlinder en ’n son.  Vir die reënboog het hy baie kleure gebruik en

dit gee “die effek van deurmekaar”.  Die betekenis van die kleure “gee ook net die gevoel

van deurmekaar wees” vir hom.  “Die vlinder is lewendig en as ’n mens hom wil vang,

dans hy weg”.  In sy lewe voel hy ook deurmekaar.  Sy vader gee gelyktydig vir hom ’n

klomp opdragte.  Hy hardloop rond om alles klaar te kry.  Hy voel gefrustreerd en

magteloos, want dit is elke dag se ding.  Hy het hulp nodig, maar niemand kan help nie,

net hy moet dit doen.

Jaco ervaar homself as ongeorganiseerd en die polariteit van organiseer word tot sy

bewustheid as alternatief gebring.  Die navorser vergelyk ongeorganiseerd en

georganiseerd en die voor- en nadele daarvan saam met hom uit sy lewenservaring.  Hy

sê hy gaan al sy opdragte neerskryf sodat hy kan onthou wat hy alles moet doen.

4.5.6.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte van die sessie is die baie dinge wat hy moet doen en sy lewe

voel daarom deurmekaar.  Volgens die navorser kry onvoltooidhede gestalte in

voorgrondbehoeftes.  Onvoltooidhede, soos beskryf deur Schoeman en Yontef onder

opskrif 3.6.7, word beskryf as onuitgespreekte gevoelens wat die kind se huidige en

effektiewe funksionering negatief beïnvloed.  Hierdie onuitgespreekte gevoelens beïnvloed

die kind se kommunikasie, soos beskryf deur Pretorius, Le Roux en De Klerk onder opskrif

2.6, wat die basis van alle verhoudings vorm.
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Deurdat gevoelens gekommunikeer word, leer die kind wie hy is en waar hy inpas, wat reg

en verkeerd ten opsigte van sy gedrag, waardes doelstellings en houdings is.  Sy

emosionele bewustheid word ondersteun deurdat hy ’n keuse tussen georganiseerd en

ongeorganiseerd in sy lewe maak.  Hy sê:  “Ek het vandag geleer hoe om ’n situasie te

hanteer en dat ek ’n keuse kan maak”.

Bewustheid, soos beskryf deur Cole, Korb en Schoeman onder opskrif 2.7, mobiliseer die

mens om aksie te neem om sodoende verandering te bewerkstellig deurdat ’n oplossing

gevind kan word vir persoonlike probleme.  Die kind word daardeur bemagtig om

sodoende verantwoordelikheid vir homself te neem.  Verandering in die

Gestaltbenadering, soos beskryf deur Yontef onder opskrif 3.4, beklemtoon dan ook dat

die kind aanvaar wie en wat hy is, sy eiewaarde besef en self die keuse van verandering

maak.

Die navorser bemagtig hom daarmee dat hy self daaraan gedink het om sy opdragte neer

te skryf, sodat hy kan onthou wat hy moet doen.  Die doel van die sessie is bereik omdat

hy self besluite vir sy lewe kon maak en verantwoordelikheid kon neem.

4.5.7 Sessie vyf

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Sandbakwerk

Doelstelling van die sessie :

Om Jaco se sensoriese bewustheid te verhoog en deur middel van sandbakwerk sy

voorgrondbehoefte te identifiseer.  Om hom met respek te behandel en te aanvaar soos

hy is.  Om as deel daarvan sy emosionele bewustheid te ondersteun.

4.5.7.1 Verloop van die sessie

Jaco gesels oor sy plan van verlede week in sessie vier om sy opdragte neer te skryf.  Hy

voel steeds hy het te veel opdragte en dat onbillike eise aan hom gestel word.
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Jaco sê:    “My stiefma verstaan my verkeerd, maar ek dink dis omdat ek nie vir haar ’n

ding van die voorpunt af vertel nie”.   Hy speel met die sand en laat die sand deur sy

vingers gly.  “Dit laat my dink aan die naskool.  Ek het twee jaar gelede met sand gespeel.

Dit is lekker”.

Jaco bou ’n oorlogtoneel met die sandspeelgoed.  Dit is ’n geveg van “aliens” teen mense.

“Die ruimtemense veg teen die mense om die wêreld oor te neem.  Hulle wil slawe van die

mense maak”.  Hy bespreek die sterk en swak eienskappe van elke span.  Hy is die perd -

trots, vinnig en sterk.  Hy sê:  “As ek vlerke gehad het sou dit nog beter gewees het”.  Op

die vraag wat hom keer om vlerke te hê sê hy dat daar kinders by die skool is wat hom

spot, terg en afkraak.  Hy noem ’n voorbeeld waar kinders in ’n klas spontaan, grapperig

almal byname begin gee het.  “Die bynaamnoemery hou van daai tyd nog aan”.  Hy voel

hy kan nie sy gevoelens wys nie, want dan sal hulle éérs tekere gaan.  Hy ignoreer dit

maar liewer, maar dit duur steeds voort.

4.5.7.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte in hierdie sessie is maats wat hom name noem.  Onder opskrif

2.6.3 word die doel van interaksie van portuurgroepmaats in die laerskooljare deur

Williams, Stith en Van der Zanden beskryf as vriendskap waardeur die kind se sosiale

vaardighede ontwikkel word.  Vriendskap en aanvaarding word belemmer deur vrees dat

kinders hom nie sal aanvaar nie, soos beskryf deur Van den Aardweg en Van den Aardweg

onder opskrif 2.5.2.

Hy dink ’n eie plan uit nadat sy emosionele bewustheid ondersteun is met die polariteite

van om iets te ignoreer teenoor om daaroor te praat.  Hy sê: “Ek sal iets bring wat hulle

sal interesseer, en dit gebruik soos ’n ‘lokval’ en dan vir hulle vra om op te hou en dalk

ook aan hulle te noem hoe die naamnoemery my laat voel”.  Die beeld wat die kind van

homself vorm, soos beskryf deur Brandon en Schilling onder opskrif 2.7, is slegs moontlik

deur kommunikasie met ander.



137

Die bewustheid van sy gevoelens is lewensnoodsaaklik, sodat hy die inligting kan gebruik

om sy denke en optrede só te rig dat hy sinvol, gemotiveerd en doelgerig kan lewe.  Die

navorser bemagtig hom, soos beskryf deur Oaklander en Schoeman onder opskrif 3.8, met

die plan wat hyself uitgedink het, want deur sy eie keuse van probleemoplossing neem hy

verantwoordelikheid vir homself en sodoende is hy in staat om homself te ondersteun.

Jaco sê:  “Ek kon vandag ’n plan maak oor die naamnoemery en ek gaan dit probeer”.  Hy

besef dat hy ’n keuse het om iets aan die tergery te doen of nie.  Die doel van die sessie is

bereik omdat die kind met respek behandel is en daardeur self verantwoordelikheid kon

neem vir sy lewe en ’n situasie wat vir hom ongemak skep.

4.5.8 Sessie ses

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Waterverf

Doelstelling van die sessie :

Om deur middel van projeksie met waterverf Jaco se voorgrondbehoefte te bepaal.  Om

die kind betrokke te kry by probleemoplossing en besluitneming in sy eie lewe om

sodoende sy emosionele bewustheid te ondersteun.

4.5.8.1 Verloop van die sessie

Jaco verf ’n tafel, rekenaar met luidsprekers, stoeltjie en kragprop.  Hy hou van die

rekenaar en kan baie dinge op die rekenaar doen.  Hy noem die goeie dinge van die

rekenaar soos dat jy inligting wat jy nodig het kan bekom en dat jy jou eie programmetjie

kan skryf.  Hy gesels oor die sleg van ’n rekenaar soos virusse en inligting wat uitgewis

word indien jy nie versigtig is nie.  Hy vertel van sy goeie eienskappe en dit is dat hy slim,

intelligent met rekenaars en liefdevol is.  Sy slegte eienskappe is dat hy nie daarvan hou

om te hardloop nie en dus nie in sport goed is nie.
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Op die vraag of hy ook soms voel soos inligting wat uitgewis word, sê hy:  “Ja, soos

Juffrou wat nie verstaan nie en dit nie as ’n verskoning aanvaar het dat die rekenaar ons

goed uitgewis het en dat dit die rede is waarom ons taak nie ingehandig is nie.  Dit is ’n

slegte gevoel.  Ek hou nie daarvan om so te voel nie.  Dit voel soos asof ek wraak wil

neem”.  Hy sê dat hulle niks daaraan kan verander nie.  Hulle het al vir die juffrou om

verskoning gevra.  Die navorser bemagtig hom daarmee dat daar wél dinge is wat ’n mens

nie kan verander nie en dit dan moet aanvaar.

4.5.8.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte in hierdie sessie is sy magteloosheid omdat hulle groep nul vir

hulle Engelse rekenaartaak gekry het omdat die rekenaar die inligting uitgewis het voordat

hulle dit kon uitdruk.  Hy blameer die juffrou omdat sy nie rede wil verstaan nie, asook sy

maats wat nie ook probeer het om ’n uitdruk van die taak te maak nie.  Projeksie, soos

beskryf deur O’Conner en Schaefer onder opskrif 3.6.5.2, is die klassieke manier waarop

kinders hulle eie persoonlike verantwoordelikhede ontduik.  Sy emosionele bewustheid

word ondersteun deurdat die probleem teenoor ’n oplossing gestel word.  Daar is volgens

hom nie ’n oplossing nie omdat die juffrou klaar vir hulle nul vir die taak gegee het en dat

sy nie hulle verskoning aanvaar nie.

Die klem op die huidige, die hier-en-nou ervaring word beklemtoon, soos beskryf deur

Oaklander onder opskrif 3.6.6, sodat hy sy onuitgespreekte gevoelens ten volle kan beleef.

Dit is belangrik vir die kind om te weet dat die verlede nie die belangrikste is nie

aangesien dit nie altyd verander kan word nie.  Dit is die bewustheid van die hier-en-nou

wat saak maak en waarvandaan toekomsplanne gemaak kan word.  Deur die hier–en-nou

te beklemtoon bring by die kind die bewustheid dat dít wat gebeur het nie verander kan

word nie, maar wat hy nou en in die toekoms gaan doen wél ’n rol kan speel.

Die polariteit van onverantwoordelike optrede teenoor verantwoordelike optrede word vir

hom gestel en bemagtig hom met sy verantwoordelikheid van wat hy kan doen.  Hy het

geleer dat daar goeie en slegte dinge in sy lewe is en as daar nie ’n oplossing vir ’n

probleem oor iets wat gebeur het is nie, moet hy dit aanvaar en vorentoe kyk.
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Dit is dan ook deur hierdie aanvaardingsproses waardeur die terapeut die kind moet

begelei. Die doel van die sessie is bereik deurdat hy geleentheid gekry het om sy

gevoelens te deel en self ’n besluit kon neem oor die hantering daarvan.

4.5.9 Sessie sewe

Spelvorm : Bibliospel en skeppende spel gekombineer

Spelmedium : Storievertelling en tekening van homself

Doelstelling van die sessie :

Om die kind se selfkennis ten opsigte van sy positiewe en negatiewe eienskappe te

versterk sodat sy emosionele bewustheid sy eie selfregulering en selfondersteuning kan

versterk.

4.5.9.1 Verloop van die sessie

Jaco se sensoriese bewustheid word versterk deur allerhande objekte in ’n sakkie te voel

en dit te identifiseer sonder om daarna te kyk.  Hy geniet die speletjie baie en beskryf elke

item wat hy uithaal in detail soos byvoorbeeld “’n botteltjie vir koeldrank wanneer jy dors

het” in plaas van net “’n botteltjie” en “watte om bloed mee skoon te maak wanneer jy

seer gekry het” in plaas van net “watte”.

Jaco lag elke keer vir sy eie beskrywing.  Hy sê:  “Ek is besig om sekere aanpassings in my

lewe te maak”.  Die navorser bemagtig hom ten opsigte van sy eie bewustheid.

Jaco beskryf sy goeie eienskappe, naamlik dat hy ’n goeie selfbeeld het, liefdevol en

positief is.  Sy negatiewe eienskappe is dat hy nie goed met wiskunde is nie, nie altyd

duidelik praat nie en dat hy nie van slegte kinders hou nie.  Die navorser lees die storie

van die twee saadjies (bylaag 15) vir hom voor en hy vul sy positiewe eienskappe aan

deurdat hy kan beplan, opgewonde is oor goed in sy lewe en dat hy uitdagings aanvaar.

By die negatiewe eienskappe voeg hy by dat hy soms bang voel vir dít wat met hom in sy

lewe gebeur en dat hy ook huiwerig is om dinge te doen wat van hom verwag word.
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Hy sê hy het vandag van sy goeie eienskappe en negatiewe eienskappe geleer en dat hy

’n unieke persoon is, ook dat hy vir sy maats nee kan sê as hy voel dat hulle hom

misbruik.

4.5.9.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte is sy negatiewe eienskappe.  Selfbeeld, soos beskryf deur

Louw et al., onder 2.7, ontwikkel vinnig in die laerskooljare en die konsep van hoe hy is en

hoe hy wil wees word ontwikkel deur interaksie met sy maats.  Brandon beskryf selfkennis

en die ontwikkeling van selfwaarde, onder opskrif 2.7, ook as ’n wyse om die kind se

selfkennis en selfwaarde te verhoog deurdat die kind eerstens verantwoordelikheid neem

vir homself en sy eie gevoelens.  Selfwaarde is ’n persepsie wat die kind van homself het

en nie dít wat ander van hom dink óf oor hom voel nie.  Jaco se emosionele bewustheid is

ondersteun ten opsigte van selfkennis en sy belewenis van homself en hy sê in die begin

van die sessie dat hy besig is om aanpassings in sy lewe te maak, wat kan dui op sy eie

bewustheid ten opsigte van sy eie persoonlike groei en ontwikkeling.

Emosionele bewustheid, soos beskryf deur Korb onder opskrif 2.7, is ’n strewe na

persoonlike gesonde kinderontwikkeling.  Dit beteken om in kontak met die self en die

omgewing te wees, wat daarop kan dui dat die kind weet wie hy is, hoe hy voel, waarvan

hy hou en nie hou nie, wat sy behoeftes is, wat hy wil doen en die wyse waarop hy dit

gaan doen.  Dit ondersteun sy eie bewustheid wanneer hy sê dat hy besig is om

aanpassings in sy lewe te maak.

Jaco sê:  “Ek het vandag geleer van my goeie en slegte eienskappe, dat ek ’n unieke

persoon is en dat ek in beheer van my lewe kan wees”.  Sy bewustheid, soos beskryf deur

Oaklander en Schoeman onder opskrif 3.6.1, ondersteun dit wat hy in die sessie geleer

het.  Jaco is bewus van wat hy doen en die wyse waarop hy dit doen en daarom maak hy

’n keuse om verandering en aanpassings ten opsigte van sy eie gevoelens en gedrag te

maak.  Die doel van die sessie is bereik deurdat hy selfkennis bekom het en daardeur sy

eie selfregulering, soos beskryf deur Goleman onder opskrif 2.8.1, - om kontrole te neem

oor sy eie lewe - kon versterk.
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4.5.10 Sessie agt

Terapie : Gesprekvoering

Doelstelling van die sessie :

Om Jaco se emosionele bewustheid te ondersteun ten opsigte van wat met hom gebeur.

Om sy “vergeet” vir hom in perspektief te plaas.

4.5.10.1 Verloop van die sessie

Jaco vertel dat dit goed gaan met hom en dat hulle die naweek na ’n vakansie-oord gaan,

waar hulle lekker gaan swem.  Die sensoriese aktiwiteit is gekleurde brille en die effek van

kleur op ’n mens.  Hy hou die meeste van die blou bril omdat alles groter lyk en dit ’n

rustige kleur is.  Die navorser gee vir hom inligting oor die telefoonoproep van sy

stiefmoeder wat die navorser die oggend vroeg oor sy ‘vergeet’ ontvang het.  Hy sê hy het

net vergeet om die briewe vir haar te gee en nou maak sy ’n groot storie.  Die navorser

fokus net op vergeet en wat die effek van vergeet op sy lewe het.  Dit veroorsaak raas en

straf.  Hy hou nie daarvan nie en voel kwaad as dit gebeur.  Hy vra homself dan af

waarom hy nie onthou het nie.  Hy baklei met homself en is kwaad vir homself en vir sy

stiefmoeder.

Die navorser wys die sleg van vergeet uit en hy sê dat vergeet ook “’n goed” het soos

wanneer hy vergeet wanneer iets slegs met hom gebeur.  Die navorser bemagtig hom met

die polariteit wat hy uitwys en fokus op vergeet se polariteit, onthou.  Jaco sê hy moet

onthou om sy huiswerk af te skryf en sy briewe vir sy stiefma te gee.  Om te onthou moet

hy beplan.  Hy gaan haal sy huiswerkboek en hy maak ’n plan om huiswerk te onthou

deur sy rooster die middag deur te werk.  By elke Woensdag skryf hy “briewe”, sodat hy

kan onthou om die briewe vir haar te gee.
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4.5.10.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte van die sessie is sy ‘vergeet’ wat hom in die moeilikheid bring.

Die polariteit van vergeet is onthou en nadat sy emosionele bewustheid ten opsigte van

vergeet ondersteun is deurdat hy sy gevoelens daaroor kon kommunikeer en hoe dit hom

laat voel, is daar gekyk na die polariteit onthou en alternatiewe daarvoor is bekyk.

Polariteite, soos beskryf deur Hamilton en Yontef onder opskrif 3.6.8, is ’n manier om die

kind te help om meer in kontak te kom met die self, ander persone en sy omgewing.  Die

kommunikeer van sy huidige gevoelens lei tot ’n groter emosionele bewustheid van die

hier-en-nou ervaring, soos beskryf deur Joyce en Sills onder opskrif 2.7.

Die doel van die sessie is bereik deur groter bewustheid van wát in die moment ervaar is.

Hierdie bewustheid help die kind om verantwoordelikheid te neem vir wat ook al sy

ervaringe is.  Dit lei daartoe dat die kind begin om te vermy om ander te manipuleer of

ander te blameer vir wat sy eie ervaringe of gevoelens is.  Jaco neem verantwoordelikheid

deurdat hy oplossings vind vir dinge wat hy vergeet.  ’n Ontspanningstegniek (bylaag 14)

is met hom deurgewerk sodat hy homself kan kalmeer as hy ongemak en frustrasies

ervaar.

4.5.11 Sessie nege

Spelvorm : Skeppende spel

Spelmedium : Fantasiereis.

Doelstelling van die sessie :

Om Jaco in kontak met homself en sy eie proses te bring.  Om verhoogde sensoriese

bewustheid te bereik deur die benutting van ’n fantasiereis (bylaag 13) waar ontspanning

en al vyf sensoriese modalitiete: reuk, gehoor, sig, tas en sig aangespreek word om

sodoende sy emosionele bewustheid te ondersteun.
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4.5.11.1 Verloop van die sessie

Vandag het Jaco met sy “scooter” na die terapie gekom en hy vertel waarom hy met die

‘scooter’ moes ry.  Hy sê sy plan werk om sy huiswerk volgens die dag se rooster te doen

en dat hy nou meer georganiseerd werk.  Voordat ons die fantasiereis onderneem, word

daar eers ’n ontspanningsoefening gedoen (bylaag 14, tegniek vyf).  Die fantasiereis word

aan hom voorgelees terwyl hy ontspan en dit volg.  Hy teken twee dele, ’n deel met

homself in ’n woud met onder andere ’n paadjie, bome, blomme, voëls, diere en die ander

deel waar hy tussen ’n klomp mense is.  Hy sê:  “Ek kan my hand deursteek van die woud

na die ander deel.  Ek voel goed en is gelukkig in altwee dele”.  Sy veilige plek is in die

woud en by die ander deel besef hy nou, is hy gelukkig tussen mense.  “Daar is nie ’n

rede waarom ek my hand deursteek nie. As ek in die woud is, is daar ook mense naby”.

Hy sê:  “Ek voel ontspanne” en kyk met verwondering na sy eie prent.

4.5.11.2 Evaluering van die sessie

In die sessie was die doel om vir hom ’n veilige plek te skep.  Hy is self verras met die

eindresultaat en dat hy gelukkig voel wanneer hy alleen is, maar ook gelukkig voel tussen

mense.  Hy sê mense wat hom irriteer kan hy ignoreer en dit werk vir hom.  Die navorser

bemagtig hom met sy eerlike gevoelens en sê dat as “ignoreer” vir hom werk, dit goed is.

Hy fokus baie meer op probleemoplossing en dit het ’n positiewe invloed op hom.  Die

navorser bemagtig hom met sy dinamika en uniekheid.  Die fase van neurose wat in

hierdie sessie bereik is, soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.5, is die eksplosiewe

fase.  Energie wat voorheen aangewend is om homself te verdedig word nou aangewend

om sy eie wense en begeertes volgens sy eie ware self te bevredig.

Jaco se toenemende bewustheid help hom om as ’n gelukkige gesonde persoon te

ontwikkel en funksioneer.  Die doel van die sessie is bereik deur die toenemende

emosionele bewustheid wat ’n positiewe invloed op sy algemene funksionering het.  Die

terminering van terapie na nog twee sessies word met hom bespreek en hy is gemaklik en

tevrede daarmee.
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4.5.12 Sessie tien

Spelvorm : Fantasie- en skeppende spel

Spelmedium : Roosboomtegniek

Doelstelling van die sessie :

Om Jaco toe te laat om te eksperimenteer.  Om sy eie belangstellings te volg en om

kreatief te wees.  Om gevoelens van trots by hom te bevorder.

4.5.12.1 Verloop van die sessie

Jaco vertel van sy kuier by sy moeder gedurende die vakansie.  Dit was baie lekker en hy

het net weer besef dat hy nog altyd die gevoel het dat hy by haar moet wees.  Hy sien die

“bubbles” op die terapietafel en vra of hy dit mag blaas.  Dit laat hom terugdink aan sy

kleuterskooldae.  Hy geniet dit en ontspan.  Hy kry geleentheid om eers te ontspan met ’n

ontspanningsoefening (bylaag 14).

Terwyl hy ontspan vertel die navorser aan hom die roosboomverhaal (bylaag 12) waar hy

met vrae begelei word om sy roosboom te visualiseer.  Hy geniet die aktiwiteit en teken

met pastelle.  Hy beskryf sy boom in detail.  Die boom is kleurvol met baie blare en

blomme.  Hy staan uit en is sterk.  Sy wortels is diep en stewig.  Hy is die langste plant in

die tuin.  Daar is oral plantjies rondom hom, asook water en klippe.  Alles is kleurvol en

vrolik.  Die toekoms van die plant is dat hy groter gaan word en goed gaan groei en dat

hy soms gesnoei gaan word.  Dit voel nie altyd lekker nie, want hy verloor groei.  Sy

lewensdoel is, volgens hom, om mense, die ander plante en blomme gelukkig en vrolik te

maak.  Hy besit die projeksie deur te sê dat hy in sy lewe óók wil uitstaan, soos om

akademies en persoonlik te ontwikkel.  Hy wil graag hê dat ander hom moet raaksien.

Jaco wil ’n chemiese ingenieur of rekenaarprogrammeerder word.  Hy sê:  “Ja, ek word

gesnoei in my lewe en dit is nie lekker nie soos wanneer goed my irriteer”.  By die huis is

dit “doen dit, doen dat” en by die skool is dit kinders wat hom beskuldig van goed wat nie

waar is nie.
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4.5.12.2 Evaluering van die sessie

Jaco se voorgrondbehoefte in die sessie is dat kinders hom vals beskuldig.  Hy het hulle al

geïgnoreer maar dit werk nie altyd nie.  In sy projeksie is sy emosionele bewustheid van

sy eie gevoel dat hy tussen ander gelukkig is, duidelik gevisualiseer.  Onder opskrif 2.5.5

beklemtoon Louw et al., dat skoolgaande kinders hulle liefde tot uiting bring deur

mededeelsaamheid en vriendskap met ander.  Jaco se strewe om ander gelukkig en vrolik

te maak word met sy ontwikkeling en groei in verband gebring.  Dit word ook gebruik om

hom ’n keuse te laat maak vir die oplossing van kinders wat hom vals beskuldig.  Hy sê hy

kan slegte goed, byvoorbeeld irritasie, deur vriendelikheid van hom wegkeer.

Jaco sê hy kan met die maats wat hom te na kom, kommunikeer.  Onder opskrif 2.6 word

kommunikasie beskou as die basis van alle verhoudings soos Le Roux en De Klerk dit

beskryf.  Vir die mens as ’n sosiale wese wat in verhouding met ander mense staan, is dit

belangrik om oor goeie kommunikasievaardighede te beskik.  Sonder kommunikasie

ontstaan kontakgrensversteurings waar die kind hom weerhou om uiting aan sy gevoelens

te gee.  Sodoende ontstaan vehoudings- of gedragsprobleme, soos beskryf deur Du Toit

onder opskrif 3.6.5.

Jaco sê hy wil ’n groot, sterk persoon wees, geestelik en persoonlik.  Die navorser

bemagtig hom met hierdie woorde omdat dit sy gesonde groei en ontwikkeling weerspieël

en dus sy lewenskwaliteit positief beïnvloed.  Die fase van neurose wat in hierdie sessie

bereik is, soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.5, is die eksplosiewe fase.  Hy ontdek

en gebruik sy energie om homself te ondersteun deurdat hy in sy projeksie sê dat hy

gelukkig is wanneer hy alleen is, maar ook wanneer hy tussen mense is.  Aanvanklik voor

terapie was alle kinders irriterend en is hy deur almal, sy vriende en ander kinders,

geboelie.  Die terminering van terapie met die volgende sessie word met hom bespreek.
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4.5.13 Sessie elf:  Terminering

Doelstelling van die sessie :

Om Jaco se eie emosionele bewustheid en selfregulering te versterk sodat hy op sy eie

verder kan groei en ontwikkel.

4.5.13.1 Verloop van die sessie

Dit gaan goed met Jaco en hy is gelukkig.  Die navorser hou ’n klip en ’n veer aan hom

voor.  Hy vat aan die klip en beskryf die klip as:  “swaar, hard, iets wat ’n mens kan seer -

of dood maak”.  Hy sê:  “Die veer is sag, lig, helderkleurig, kan sweef, en gee ’n rustige

gevoel.  Ek voel soos ’n klip wanneer ek kwaad is vir iemand, iemand my pla of my sleg

sê.  Ek voel soos ’n veer wanneer die wêreld reg is, alles goed gaan, ek gelukkig is en

dinge doen waarvan ek hou”.  Die navorser wys die polariteite van sy lewe vir hom uit.  Hy

sê hy kies om gelukkig te wees, dis ’n lekker gevoel.

4.5.13.2 Evaluering van die sessie

Jaco se emosionele bewustheid ten opsigte van homself bring mee dat hy selfversekerd en

doelgerig is.  Hy kies om soos ’n veer te wees en besef die realiteit dat goeie en slegte

gevoelens soms terselfdertyd deel van sy lewe is.  Hierdie bewustheid bring by hom

gemoedsrus oor sy lewe van kuier by sy biologiese moeder en woon by sy biologiese

vader en stiefmoeder, wat baie teenstrydighede het en innerlike konflik by hom

veroorsaak.

Jaco kon in die terapie die vermoë aanleer om die huidige ten volle te beleef en te

waardeer, soos beskryf deur Oaklander onder opskrif 3.6.6.  Deur die begeleiding van

Jaco deur die vyf fases van neurose het hy ’n emosionele bewustheid, verantwoordelikheid

en selfondersteuning bereik wat uiteindelik verandering en groei in homself bewerkstellig,

soos beskryf deur Perls onder opskrif 3.6.9.5.
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4.5.14 Die invloed van spelterapie op Jaco

Jaco het ongelooflik in die tydperk van spelterapie gegroei soos wat sy emosionele

bewustheid verhoog is ten opsigte van gebeurtenisse in sy lewe.  Aanvanklik het Jaco

gedurig ander blameer.  Sy fokus op wat ander aan hom doen het verskuif na dít wat hy

graag vir homself in sy lewe wil hê.  Dit het sy selfbeeld positief beïnvloed deurdat hy

selfwaarde bekom het deur ’n selfbewustheid te ervaar, asook verantwoordelikheid te

neem vir homself en sy eie gevoelens, soos beskryf deur Nezu en Nezu onder opskrif 2.7.

Hy het ’n toekomsdoel ten opsigte van beroepe wat hy graag wil volg.  In die verloop van

die terapie het hy ook by buitemuurse aktiwiteite soos die skoolorkes en rekenaar- en

medialeier begin betrokke raak.  Hy sê die volgende oor homself:

H “Ek kan kies om gelukkig te wees, dis ’n lekker gevoel.

H Ek voel my lewe het verander.

H My emosionele lewe is baie beter – ek het meer maats, sorteer goed beter uit en

kommunikeer beter.

H Ek kan nou my lewe beter hanteer.

H Ek weet nou ek is ’n beter mens”.

Sy stiefmoeder is ook baie tevrede oor die invloed van die terapeutiese intervensie.  Daar

is wél nog verantwoordelikhede wat hy nie getrou nakom nie, maar sy manier van

kommunikeer met die gesin het verbeter.  Die navorser het aan haar verduidelik dat

verantwoordelikheid met geduld en begrip aangeleer moet word.  Dit is belangrik om in ag

te neem dat hy byna sewe jaar lank nooit nodig gehad het om take te voltooi nie omdat

Ouma dit altyd vir hom gedoen het.  Die verantwoordelikhede wat hy by die skool het,

word met trots en oorgawe uitgevoer.  ’n Maand na terminering het hy die navorser gevra

om as bemiddelaar op te tree, omdat ’n maat nie wou ophou met ’n gekarring van terg,

spot en fisiese kontak nie.  Met die bemiddeling het hy vyf voorvalle opgenoem en die

ander kind was op al vyf goed skuldig bevind en kon nie verklaar waarom hy dit doen nie,

want Jaco het niks aan hom gedoen nie.  Dit is ’n goeie maatstaf van die groei en

ontwikkeling wat met Jaco gebeur het.  Jaco voel self ook nie meer dat kinders hom boelie

nie en sy stiefmoeder sê geen klagtes oor kinders wat hom terg kom huis toe nie.
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4.6 SAMEVATTING

Die empiriese gegewens is gebaseer op data wat deur middel van individuele

spelterapeutiese sessies (klinies semi-gestruktureerde onderhoude) met die respondente

ingesamel is, asook uit onderhoude met hul ouers en onderwysers.  Elke sessie is

afsonderlik bespreek: die doelwitte vir die sessie, asook die verloop en die evaluering van

die sessie.

Die navorser se doel met hierdie hoofstuk was om deur middel van Gestaltspelterapie die

kinders se emosionele bewustheid te ondersteun sodat hulle gesond kon ontwikkel.  Die

proses van bewuswording het op elke gevallestudie ’n positiewe uitwerking gehad, sodat

die terapie suksesvol afgesluit kon word.  ’n Aantal gevolgtrekkings en aanbevelings kan

vanuit die gevallestudies gemaak word en sal in hoofstuk vyf bespreek word.
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HOOFSTUK VYF

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

“Strange is our situation here upon earth. Each of us comes for a short visit, not knowing

why, yet sometimes seeming to divine a purpose.  From the standpoint of daily life,

however, there is one thing we know: that man is here for the sake of other men – above

all for those upon whose smile and well-being our happiness depends, and also for those

countless unknown souls with whose fate we are connected by a bond of sympathy”.

� Albert Einstein �



150

5.1 INLEIDING

In hierdie navorsing is van toegepaste navorsing gebruik gemaak ten einde gerig te wees

op probleemoplossing binne die praktyk.  Die navorsingstrategie wat gevolg is, is

gevallestudies.  Deur middel van die gevallestudies kon die probleem aangespreek word.

’n Algemene probleem in die onderwyssisteem is dat kinders dikwels ongemotiveerd

voorkom, skolasties onderpresteer en gedragsprobleme openbaar.  Die bekommernis is

dat onderwysers in die onderwyssisteem dikwels nie oor die vaardighede beskik om

hierdie probleme aan te spreek of op te los nie.

In hierdie navorsing is ’n volledige literatuurstudie gedoen rondom die ontwikkeling van

die laerskoolkind, asook die rol wat die emosionele bewustheid van die kind in sy

algemene ontwikkeling speel.  Konsepte in Gestalspelterapie is bespreek sodat daar gekyk

kon word of Gestaltspelterapie die leemte in die skoolsisteem, naamlik om die

laerskoolkind se emosionele bewustheid te ondersteun, kan aanspreek sodat die kind

gesond kan ontwikkel ten einde toereikend te funksioneer in ’n gekompliseerde wêreld.

In hierdie hoofstuk word die gevolgtrekkings en aanbevelings bespreek na aanleiding van

die gevallestudies wat deur middel van kwalitatiewe navorsing onder natuurlike

omstandighede bestudeer is, ten einde vas te stel op welke wyse die kind betekenis aan

sy wêreld gee.  Dit was moontlik om vanuit die inligting wat op bogenoemde wyse

ingesamel is sekere gevolgtrekkings te maak ten einde te bepaal of die doelstellings vir die

navorsing bereik is.  Sekere aanbevelings vanuit die gevolgtrekkings is saamgestel.

5.2 FORMULERING VAN DOELSTELLINGS EN DOELWITTE

Die volgende doelstelling is vir hierdie studie gespesifiseer:

H Om Gestaltspelterapie as ondersteuning vir die emosionele bewustheid van die

laerskoolkind te beskryf.
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Die doelwitte wat vir hierdie navorsing gespesifiseer was, is soos volg:

H Om kennis deur middel van ’n literatuurstudie te bekom ten opsigte van

- die emosionele en sosiale funksionering van die laerskoolkind

- die toepasbaarheid van Gestaltspelterapie ten opsigte van die

laerskoolkind se emosionele bewustheid.

H Om deur middel van Gestaltspelterapie

- aanvanklik die kind se emosionele bewustheid deur middel van sy proses,

sensoriese bewustheid en onvoltooidhede te bepaal en beskryf

- die kind te bemagtig ten einde homself emosioneel verantwoordelik te

kan uitdruk en met

- terminering te beskryf of die kind se emosionele bewustheid verhoog het.

5.3 GEVOLGTREKKINGS

Vanuit die implementering van die terapie kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word:

H Spelterapeutiese intervensie is deur beide respondente - in hierdie geval twee

kinders in hulle laerskooljare - buitengewoon positief ervaar.  Hulle kon deur

middel van speel hulle eie wêreld ontdek en sodoende emosioneel en sosiaal

ontwikkel.

H Die kinders kon elkeen hulle eie uniekheid op ’n genotvolle wyse ontdek omdat

speel ’n natuurlike kommunikasiemiddel vir kinders is en dit die manier is waarop

hulle hul innerlike konflikte, wense en begeertes in terapie bekend kon maak.

H Die kinders kon deur middel van spelterapie die geleentheid kry om sosiaal en

emosioneel te ontwikkel. Dit het aan elke kind ’n gevoel gegee van “ek kan …” en

“ek mag …” wat weer hulle selfbewustheid en selfbeeld versterk het.

H Die Gestaltspelterapeutiese tegnieke wat tydens terapie gebruik is het aan die

kinders geleentheid gebied vir die projeksie van hulle emosionele gevoelens.
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Onvoltooidhede en die kind se voorgrondbehoefte kon op mediums geprojekteer

word en geleentheid is geskep om die kind se emosionele bewustheid te

ondersteun.

H Die kind se emosionele vaardighede is gebaseer op sy selfbewustheid, motivering,

selfregulering, empatie en aanpasssings binne verhoudings sodat hy homself as ’n

holistiese wese teenoor ander en sy omgewing kan handhaaf.  Sodra die kind die

geleentheid kry om sy frustrasies en woede te kommunikeer, plaas hy sélf sy lewe

in perspektief.

H Die kind se sosiale vaardighede het te doen met daardie komponente van gedrag

wat belangrik is om positiewe interaksie met ander te inisieer en dit in stand te

hou.  Die komponente van sosiale vaardighede is empatie, verhoudinge,

kommunikasie en konflikhantering.  Sodra die kind die geleentheid in die

terapeutiese situasie kry om uitdrukking te gee aan gevoelens wat hy onderdruk

ten opsigte van verhoudings met ander, kry hy perspektief oor homself en ander

om hom in sy omgewing.

H Indien kinders se emosionele bewustheid ontoereikend ontwikkel, is daar dikwels

gedrags- of emosionele probleme.  Dit bring mee dat kinders ’n verlies aan

beheer in hul lewens ervaar as gevolg van onvoltooidhede of onuitgespreekte

gevoelens.  Kinders kan in Gestaltspelterapie bemagtig word om sodoende

gedrags- en emosionele probleme te verminder.

H Die skep van ’n veilige plek deur middel van fantasie was besonder suksesvol,

deurdat beide kinders die vryheid gehad het om keuses te maak en daarmee te

eksperimenteer.

H Gestaltspelterapie is suksesvol om die kinders te help om bewus te word van hulle

ervaringe, emosies en belewenisse in die hier-en-nou.  Kinders wat emosioneel

afgestomp is, is geneig om te verval in die verlede en sodoende word hulle

gesonde groei en ontwikkeling belemmer.
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H Sensoriese bewusmaking is van uiterste belang in die proses van kinders se

versterking van hulle eie emosionele bewustheid en om beheer in hul lewens te

verkry.

H Sukses is deur spelterapie beleef omdat die kinders in ’n veilige, geborge

omgewing vry kon wees om uitdrukking te gee aan hulle gevoelens wat andersins

nie sosiaal aanvaarbaar sou wees nie.

H Dit is belangrik dat die kinders gelei word na die bewustheid van hul eie emosies

en faktore binne hulself en hul omgewing wat kan bydra tot die oorsake van hulle

gedrag.  Bewuswording van polariteite en die integrering daarvan in die lewe van

die kinders kan tot die bemagtiging van die kinders lei.

H Besluitneming en keuses was vir die kinders moeilik omdat hulle nie normaalweg

op hulself fokus nie.  Tog is die spelterapie suksesvol deurdat die kind die

geleentheid gegun word om by probleemoplossing en besluitneming in sy lewe

betrokke te wees.

H Die erkenning van die kinders se gevoelens en die bewustheid dat hulle daaroor

kon kommunikeer en uitdrukking daaraan kon gee, het aan die kinders mag en

beheer oor hul eie lewens gegee.

H Die projektering van gevoelens is dikwels te moeilik om in die realiteit weer te gee

omdat dit dikwels gepaard gaan met sosiaal onaanvaarbare gedrag of swak

kommunikasievaardighede.  Binne die veiligheid van Gestaltspelterapie is die

kinders in staat gestel om hul gedagtes te orden en oplossings en alternatiewe te

vind.

H Deurdat die kinders in terapie die geleentheid gehad het om self na alternatiewe

of oplossings in hulle lewens te soek, kon hulle gehelp word om selfonderhoudend

en selfondersteunend op te tree.
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H Deur die ouers betrokke te maak sodat daar tuis ook keuses en

verantwoordelikheid in die alledaagse lewe gebied word, was suksesvol.

H In Gestaltspelterapie word daar besondere aandag gegee aan die opbou en

begrip van die self en selfbeeld van die kind deur bewuswording en kontak.

Verbetering van die kind se selfbeeld deur sy emosionele bewustheid te

ondersteun en bemagtiging, het ’n positiewe uitwerking op die algemene

funksionering en ontwikkeling van die kind.  Hierdeur leer die kind sy eie

selfwaarde ken deur eerstens ’n bewustheid te ervaar en só verantwoordelikheid

te neem vir homself en sy eie gevoelens.

H Vanuit die navorsing kan die gevolgtrekking gemaak word dat daar verskeie

Gestaltspelterapeutiese tegnieke bestaan om die emosionele bewustheid van

laerskoolkinders doeltreffend aan te spreek.

H Die gevolgtrekking van die navorser is dat die afsluiting van terapie met ’n

oopdeur-beleid ’n rustige kalmerende invloed op die kinders gehad het.

5.4 AANBEVELINGS

H Die ek-jy-verhouding, “I-Thou” in Gestaltspelterapie, is die belangrikste aspek in

terapie sodat die kind geborge kan voel om uiting aan sy gevoelens te kan gee.

Daar word dus aanbeveel dat die terapeutiese verhouding belangrik geag moet

word.

H Onderwysers verstaan dit moeilik dat gedragsprobleme by kinders nou verweefd

is met die emosionele belewenis van hulself en hul selfbeeld.  Dit is belangrik dat

onderwysers voortdurend bewus gemaak word van die invloed van emosionele

probleme op die gedrag en skolastiese prestasies van kinders.
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H In hierdie navorsing is baie klem gelê op die ondersteuning van die kind se

emosionele bewustheid, asook die bemagtiging van die kind en die versterking

van sy selfbeeld.  Die aanbeveling is dat sodra die kind se emosionele bewustheid

ondersteun word, hy meer in kontak met homself is en hy in staat is om

selfversorgend op te tree.

H Die kind se ondersteuningsnetwerk; ouers, onderwysers, uitgebreide familie en

ander belangrike persone in die kind se lewe, is van kardinale belang ten opsigte

van die kind se eie selfondersteuning en suksesvolle voltooiing van terapie.  Dit is

dus belangrik dat die kind as ’n holistiese wese hanteer word en sy hele sisteem,

sover dit moontlik is, betrek word.

H Selfondersteunende insette deur die kind word as ’n vereiste gestel in die

versterking van die kind se emosionele bewustheid omdat die kind dan leer om

self keuses te maak en verantwoordelikheid vir sy lewe te neem.

H Dit is baie belangrik dat die navorser op hoogte met die kind se fase van

ontwikkeling en funksionering is, sodat terapie suksesvol hanteer kan word.

H Kinders wat die terapeutiese program gevolg het behoort opgevolg te word oor

die langtermyn, sodat die kind se selfondersteuning en selfonderhouding

gemonitor kan word en ingryping, indien nodig, kan plaasvind.

H In verdere navorsing kan meer klem gelê word op emosionele bewustheid se

effek op die kind se selfondersteuning in Gestaltspelterapie, omdat die navorser

bevind het dat die kinders se selfondersteuning vernietig word in die proses van

onuitgespreekte gevoelens en mislukkings wat die kind ervaar.
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5.5 SLOTOPMERKING

Gestaltspelterapie is dinamies ten opsigte van die kontak en verhouding wat die terapeut

en kind met mekaar het.  Hierdie verhouding ondersteun die emosionele bewustheid van

die kind wat belangrik is vir die gesonde ontwikkeling van die kind.  Indien dit agterweë

gelaat word, beïnvloed dit die kind se emosionele bewustheid en gesonde funksionering,

omdat sy emosionele, sowel as sosiale vaardighede, ontoereikend ontwikkel.  Deur middel

van Gestaltspelterapie kan daar op kreatiewe wyses gepoog word om die emosionele

bewustheid van die kind te ondersteun.  Gestaltspelterapie bring die kind weer in kontak

met homself, sodat hy verantwoordelikheid kan neem vir sy self en sy eie gevoelens om

sodoende homself positief te kan beleef.
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BRONNELYS

“Doing my best at this present moment

puts me in the best place for

the next moment”.

� Oprah Winfrey �
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VERWANTE MATERIAAL

IN DIE VORM VAN

BYLAES

EN

TABELLE

“Selfdissipline oefen die spiere van jou wil sodat jy later onbeperkte wilskrag het.

Begin vandag nog jou selfdissipline oefen deur tyd te maak vir jou stiltetyd met die Here.

By hierdie stilhouplekkies word jy telkens gevoed met die krag van Bo.

Wanneer Jesus die kern van jou lewensboom is,

is jou emosies in ekstase

omdat jy besef dat jy aan Hom behoort.

Watter verruklike ervaring is hierdie sekuriteit,

hierdie gevoel van ek-behoort-aan, hierdie liefde, hierdie plek wat jy in die son het nie!”   

� Jannie Le Roux �
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BYLAAG 1                Welna Croukamp     Welna Croukamp
Posbus 5554
The Reeds

0158
082 4772285

Die Hoof en Beheerliggaam

Laerskool Bakenkop
Posbus 51928
Wierdapark
0149

Toestemming vir prakties van MDIAC-Graad in Spelterapie.

Hiermee rig ek graag ’n versoek tot u dat ek die toepassing van die praktiese deel van my

MDIAC-Graad in Spelterapie (Play Therapy) by Laerskool Bakenkop mag doen.  Die

sentrale doel van Gestaltspelterapie is die verdieping van die kind se bewustheid in die

hier-en-nou.  Hierdeur vind persoonlike groei plaas waar die kind innerlik versterk word

om self keuses te kan maak en verantwoordelikheid vir sy lewe te kan aanvaar.

Bewustheid van en kontak met die self, asook ander en die omgewing, is van die

belangrikste gedagtes in Gestaltspelterapie, sodat die kind uiteindelik beheer oor sy lewe

kan verkry.

Ek het ’n passie vir kinders en dra hullle besorgdhede en bekommernisse na aan my hart.

In die spelterapeutiese program word die kind se besorgdhede en bekommernisse in

perspektief gestel sodat die kind persoonlik kan groei, sy/haar eie uniekheid kan ontdek en

daardeur bemagtig kan word om volgens sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.

Die spelterapeutiese intervensie vind plaas onder supervisie van die dosente van die

Sentrum vir Spelterapie en Opleiding by Hugenote Kollege in Wellington.

By voorbaat baie dankie

Welna Croukamp
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BYLAAG 2                           Welna Croukamp
                                                   Posbus 5554

The Reeds
0158

082 4772285

Geagte Ouer/Voog

Ek is ’n onderwyseres by Laerskool Bakenkop en is tans besig met die voltooiing van my

MDIAC-graad in Gestaltspelterapie (Play Therapy).  Deel van my opleiding behels praktiese

terapeutiese intervensie en dit vind plaas onder supervisie van die dosente van die

Sentrum vir Spelterapie en Opleiding by Hugenote Kollege in Wellington.

Ek het ’n passie vir kinders en dra hullle besorgdhede en bekommernisse na aan my hart.

In die spelterapeutiese program word die kind se besorgdhede en bekommernisse in

perspektief gestel, sodat die kind:

H persoonlik kan groei,

H sy eie uniekheid kan ontdek en

H daardeur bemagtig word om volgens sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.

Die spelterapeutiese intervensieprogram beloop ongeveer ses tot agt weeklikse sessies

van een uur elk.  Die sentrale doel van Gestaltspelterapeutiese intervensie is die

verdieping van die kind se bewustheid in die hier-en-nou.  Hierdeur vind persoonlike groei

plaas, waartydens die kind innerlik versterk word om self keuses te kan maak en

verantwoordelikheid vir sy lewe te kan aanvaar.  Bewustheid van en kontak met die

self, ander en die omgewing, is van die twee belangrikste gedagtes in Gestaltspelterapie

sodat die kind uiteindelik beheer oor sy lewe verkry.

Ek onderneem dat alle inligting tydens die spelterapeutiese intervensieprogram as

vertroulik hanteer sal word en dat die kind en ouer se belange te alle tye op die hart gedra

sal word.  U, as ouer, speel ’n belangrike rol in die ondersteuning van die spelterapeutiese

intervensieprogram.  Ek sal na afloop van die program inligting aan u deurgee, sodat u

ook die regte ondersteuning en hulp aan u kind kan bied.
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Aan die einde van die terapeutiese intervensieprogram volg ek graag ’n oopdeurbeleid ten

opsigte van die kind se terapeutiese behoeftes.  Dit beteken dat u kind enige tyd weer by

die terapeutiese program mag inskakel, indien die behoefte daarvoor sou ontstaan. Wees

verseker dat u enige tyd met my kan skakel.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Welna Croukamp                            Datum                          Mnr. J.W.C. Scheepers

Intern Spelterapeut                                                            Hoof

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Skeurstrokie

Ek, …………………………………………….. die ouer/voog van ………………………………………………..

gee hiermee toestemming dat die bovermelde kind by die spelterapeutiese

intervensieprogram in spelterapie mag inskakel.

Handtekening : ………………………………………………..

Datum : ………………………………………………..

Kontakpersoon : ………………………………………………..

Kontaknommer          : .………………………………………….…….

BYLAAG 3                             Welna Croukamp
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Posbus 5554
The Reeds

0158
082 4772285

KONTRAK VIR VERTROULIKHEID

Baie dankie dat jy bereid is om in te skakel by die terapeutiese program.  Dit is ’n voorreg

vir my om saam met jou te werk.  Die bywoning van elke sessie is baie belangrik sodat die

terapie suksesvol kan wees.

Hiermee verklaar ek graag die volgende:

H Alles wat in die sessies bespreek word, word vertroulik deur my hanteer.  Dit

beteken dat dit tussen my en jou bly.  Jy mag inligting deel indien jy dit so sou

verkies.

H Indien dit nodig is dat ek enige sake met iemand moet bespreek sodat ons jou

verder kan help, sal ek eers jou toestemming vra.

H Alles wat ek met jou ouer(s) bespreek sal ek vooraf met jou uitklaar sodat jy weet

wat ek vir hulle gaan sê.

H Geen inligting sal met jou klasvoog of enige ander onderwyser bespreek word nie.

Indien dit nodig is sal ek ook eers jou toestemming daarvoor vra.

Jy is vir my spesiaal en ek dra jou belange na aan my hart.  Hierdie kontrak wat ek en jy

saam teken is om jou te verseker dat jy nie nodig het om bekommerd te wees dat ek

vertroulike inligting aan enige iemand bekend sal maak voordat ek nie met jou gepraat het

nie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Gestaltspelterapeut                                      Datum                                         Leerder

BYLAAG 4



172

LYS VAN VRAE VIR OUERS

Teenwoordig

Kind Ouderdom

Datum Tyd

Watter kindersiektes het u kind reeds gehad?

Hoe het die geboorteproses verloop met die geboorte van u kind?

Het u enige medikasie geneem tydens u swangerskap?

Lei u kind aan enige kroniese siekte soos byvoorbeeld, diabetes?

Neem u kind enige medikasie?  Indien ja, watter soort medikasie en waarvoor?

Is u kind hiperaktief of sukkel hy om sy aandag te bepaal by aktiwiteite?
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Is daar enige alkoholmisbruik gebruik in die familie?  (moontlikheid van Fetale Alkohol Sindroom)

Het u as gesin of u kind enige vorige gesinsberading, kinderterapie, sielkundige of professionele

intervensie ontvang?

Is u tevrede met u kind se vordering op skool?

Neem u kind aan enige buitemuurse aktiwiteite deel?  Indien ja, noem die aktiwiteite.

Beskryf u kind se televisiegewoontes en noem sy gunsteling TV-program.

Beskryf u kind se eetgewoontes.
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Beskryf u kind se slaappatrone.

Het u kind enige allergieë?  Indien ja, noem die allergieë.

Beskryf u kind se verhouding met u as ouers / voogde en ander betekenisvolle volwassenes.

Wie is betekenisvolle familielede en/of vriende in kind se lewe?

Hoe handhaaf u dissipline tuis?

Het u kind enige troeteldiere?  Wie sorg vir die troeteldiere?
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Wat is u kind se emosionele ingesteltheid?  Is daar emosionele uitbarstings waarvan u bewus is?

Beskryf u kind se sosiale vaardighede by die skool en tuis teenoor broers, susters en maats.

Noem enige betekenisvolle gedrags- en/of persoonlikheidsveranderinge die afgelope paar weke

waarvan u bewus is.

Wat is u geloofsoriëntering?

Gee u rede vir aanmelding en wat u as ouer se doelwitte is vir die terapie.

BYLAAG 5
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ONVOLTOOIDE SINNE

Naam:

Graad:

Geboortedatum:

Vandag se datum:

Deur die sinne te voltooi kan jy aandui hoe jy oor verskillende sake voel.  Jy kan met elke sin probeer om

jou ware gevoelens uit te druk.  Probeer elke sin voltooi.  Probeer in volsinne antwoord.

1. Ek dink ek is ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Ek voel ek is .………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ek wil graag ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ek sal daarvan hou as …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. My grootste bekommernis is ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Ek wens dat ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Ek is bang vir …………….………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Ek voel veilig wanneer ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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9. Ek voel bly wanneer….………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Ek haat dit wanneer ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Ek hou die meeste van ………..………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Ek is hartseer wanneer ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Ek word kwaad as ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. My grootste geheim is …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Eendag wil ek graag ………..……….………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Ek kry nagmerries oor …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

17. Ek kan nou …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

18. Ek weet nou ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. Ek het in terapie geleer dat ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20. My toekoms ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BYLAAG  6           RAAD VIR BERADERS IN SUID-AFRIKA

Posbus 15509
Sinoville
Pretoria
0129

Tel:  (012) 543 9404                                                   Fax:  (012) 543 3736
…………………………………………………………………………………………………………………………………

VRYWARINGSVORM   WELNA CROUKAMP   Reg Nr. CO 0279

Die kliënt kom met die berader ooreen oor die volgende terme, deur die ondertekening

van hierdie vorm:

 1. Dat die kliënt erken dat hy/sy bewus is dat die berader as fasiliteerder optree en

derhalwe nie ’n sielkundige of maatskaplik werker is nie.  Die fasiliteringsproses

geskoei is op ’n helpende verhouding van ondersteuning, bystand en begeleiding ten

einde bemagtiging aan die kliënt te verleen om optimaal te funksioneer binne sy eie

kontekste en groepsverband.

 2. Die “berader” tree onder beskerming van die Raad vir Beraders in Suid-Afrika op en is

derhalwe gebind deur die regulasie en etiese kode van die Raad soos vervat in die

konstitusie.  Die Raad vir Beraders in Suid-Afrika is ’n professionele liggaam en nie ‘n

statutêre liggaam nie.

 3. Die “berader” mag in hierdie geval binne ’n bepaalde kategorie van spesialisering

optree soos vervat in die grondwet.

 4. Dat die kliënt self aanspreeklik is vir die betaling van die voorgeskrewe fooie vir

dienste gelewer in terme van hierdie fasiliteringsproses.

 5. Dat, synde die berading van die kliënt nie die berader aanspreeklik sal hou vir

    enige aksies, moontlike vervolgings, of verkwalikings wat uit die beradingssessies mag

    spruit nie.

Geteken ………………………………………………..            Datum ..…………………………..…………….
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BYLAAG 7

’n Gedig wat die interaksie en interafhanklikheid tussen ’n ouer, onderwyser en kind

illustreer.  Hierdie gedig vorm ’n onontbeerlike aanvulling tot die navorsing.

I stood in a studio
And watched two sculptors there,

The clay they used was a I dreamed young child’s mind,
And they fashioned it with care.

One was a teacher: the tools he used
Were books and music and art.

One was a parent: with a guiding hand,
And a gentle, loving heart.

Day after day the teacher toiled
With touch that was deft and sure,

While the parent laboured by the side
And polished and smoothed it over.

And when at last their task was done,
They were proud of what they wrought.

For the things they moulded into the child
Could neither be sold nor bought.

And each agreed he would have failed,
If he had done it alone.

For behind the parent stood the school,
And behind the teacher, the home.

� Skrywer onbekend �
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BYLAAG 8

VOORBEELDE VAN SENSORIESE KONTAKMAKING.

SENSORIESE MODALITEIT AKTIWITEIT

V

I

S

I

E

Die vermoë om die omgewing en die mense om ons te

sien is noodsaaklik vir goeie kontak buite die self.

Volgens Oaklander (1988: 111) is kinders nie bang om

te kyk nie.  “They see, observe, notice, examine,

inspect everything, and often seem to stare”.  Om te

kyk en te sien is een van die belangrikste maniere

waarop kinders van hulle omgewing leer.  Die vermoë

om ander en ons omgewing te sien is nie net

noodsaaklik vir goeie kontak buite die self nie, maar

ook vir goeie kontak met die self.

Schoeman (1996d: 43) beveel die volgende tegniek

van Tear aan om die kind se visueel-sensoriese

persepsie te bevorder.

H Loer deur jou vingers.

H Kyk deur gekleurde sellofaan.

H Kyk deur ’n gaatjie in ’n stuk papier.

H Gebruik ’n vergrootglas om na iets te kyk.

H Kyk in ’n spieël of speel met ’n klein

handspieëltjie.

H Verken die omgewing deur ’n teleskoop of

verkyker.

G

E

H

O

O

R

Die kind gebruik sy gehoorsintuig al voor hy gebore

word (Schoeman, 1996d: 43).  In die baarmoeder hoor

die baba sy moeder se stem en geluide van haar

liggaam, sowel as geraas van die buitewêreld.  Soos

wat kinders ontwikkel, leer hulle om te hoor wat hulle

graag wil hoor en sluit die res uit wat hulle ontneem

van sensoriese observasie. Kinders doen dit openlik

deur byvoorbeeld hulle hande teen hulle ore te druk as

hulle nie na iets wil luister nie.

Deur kinders te help om deur middel van klank

sensories te observeer en kontak te maak met hul

omgewing, word hul gevoel van ‘in die wêreld wees’

verhoog (Oaklander, 1988: 114).

H 

H Die volgende oefeninge kan gebruik word om

kinders se bewustheid van klanke en geluide

om hulle te verhoog (Oaklander, 1988: 114):

H Maak musiek met enige iets wat gevind kan

word soos onder andere kombuisgereedskap,

potte, panne, stokkies, klokkies en fluitjies.

H Sit stil met geslote oë en probeer om al die

klanke en geluide wat gehoor kan word, te

identifiseer.

H Pas verskillende klanke bymekaar.

H Die namaak van klanke.  Allerhande geluide

en klanke kan nagemaak word, soos onder

andere  die sirene van ’n ambulans,

verskillende dieregeluide of die dreun van ’n

motor.

H Klankherkenning.  Die terapeut maak ’n klank

of geluid en die kind moet die klank uitken.

H Praat met die kind oor klanke  en geluide wat
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byvoorbeeld gelukkig, ongelukkig,

opgewonde, hartseer en kwaad klink.  Maak

klanke en geluide wat hierdie emosies

verteenwoordig.

H Luister na musiek.

R

E

U

K

Die reuksintuig word gebruik om inligting rakende die

omgewing in te win, sodat die individu homself in

daardie omgewing kan oriënteer.  Aangename en

onaangename reuke word dikwels aan herinneringe uit

die verlede gekoppel (Schoeman, 1996d: 45).

Volgens Oaklander (1988: 119) kan daar aan

blomme, vrugte, soetgoed en speserye geruik word.

Die voorkeure en afkeure, sowel as herinneringe ten

opsigte van reuke, moet bespreek word.

S

M

A

A

K

Smaak is ’n sensoriese observasie of ervaring wat

verband hou met verskeie ander impulse (Schoeman,

1996d: 46).  Hoe koud of warm koeldrank byvoorbeeld

is, beïnvloed die smaak daarvan en so beïnvloed die

reuk ook die smaak van dít wat geëet word.  Smaak is

dus ’n kombinasie van temperatuur, tekstuur en reuk.

Die tong, wat geassosieer word met smaak, word

gebruik vir kou en sluk en ook vir praat wat die

verbalisasie van gevoelens en emosies moontlik maak.

Om die kind se sensoriese ervaring ten opsigte van

smaak te stimuleer, kan daar byvoorbeeld geproe

word aan ’n verskeidenheid lekkertjies, vrugte,

koffiepoeier, asyn, sout en water.  Om die speletjie

interessant te maak kan die kind geblinddoek word

om die smake te identifiseer.  Vra die kind waaraan

’n sekere smaak hom herinner.  Die terapeut kan ook

’n beurt kry om die speletjie te demonstreer wanneer

die kind bang en onseker voel.

A

A

N

R

A

K

I

N

G

Alhoewel die vel die grootste orgaan van die liggaam

is, word daar in die belang van sensoriese stimulering

nie altyd genoeg aandag aan geskenk nie.  Deur iets

aan te raak, kry die kind ’n gevoel van hoe iets werklik

is en daarom is aanraking ’n belangrike manier waarop

’n kind sy wêreld kan ondersoek.  Die kind se

ontwikkeling is afhanklik van wedersydse fisiese kontak

met ander (Schoeman, 1996d: 47), wat veral in die

eerste jare van ontwikkeling bydraend tot die kind se

sosialisering is.

Sensoriese taktiele stimulasie kan op verskillende

maniere en met behulp van ’n verskeidenheid

hulpmiddels by die kind bevorder word.  Water, sand,

borrels, klei en verf stel die kind bekend aan

natuurlike media wat sensoriese ervaring en

kreatiewe denke verbind.  Ander maniere om die

tassintuig te stimuleer is om byvoorbeeld beurte te

maak om mekaar met handerroom te smeer en om

verskeie fisiese kontakspeletjies te speel, soos om

mekaar se hande te klap en die speletjie “ring o’

rosies”  te speel.

L

I

G

In Oaklander (1988: 127) klassifiseer Liepmann

beweging as deel van die mens se sensoriese

modaliteite deurdat sy sê:  “Moving or kinesthetic

perception, is a kind of internalized touch sensation”.

Kinders wat angstig en hiperaktief is, het volgens

Oaklander (1988: 129), nie ’n gevoel van beheer oor

hul liggame nie, alhoewel hulle baie willekeurige

liggaamsbewegings maak. Oefeninge in
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G

A

A

M

S

B

E

W

E

G

I

N

G

Hierdie sensoriese persepsie vind plaas wanneer ons

voel hoe ons spiere en gewrigte werk.  Die manier

waarop ons staan, sit en beweeg, die wyse waarop

ons ons liggame gebruik, hoe dit voel en hoe ons dit

kan verbeter is belangrike aspekte waaraan daar

aandag geskenk kan word tydens sensoriese

bewusmaking. Dit lei ook tot belangrike aannames

rakende die kind se funksionering, byvoorbeeld die

verstywing van spiere of geklemde kake wanneer

kinders probeer om nie te huil nie. ’n Rigiede

liggaamshouding of gesigsuitdrukking en geboë

skouers kan aanduidings wees van die kind se huidige

vlak van sensoriese integrasie en funksionering binne

sy omgewing.

liggaamsbeheer is dus noodsaaklik en ook pret.  Daar

kan op een been gespring word, op ’n lyn geloop

word, “hop-scotch”  gespeel word, daar kan sokker

of bofbal gespeel word.  Die moontlikhede is

eindeloos en die terapeut kan kreatief en innoverend

werk.
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BYLAAG 9

BEMAGTIGING VAN DIE KIND

In Schoeman (1996b: 180) word bemagtiging van die kind bespreek.  Dit is volgens haar

deel van die ‘gesondword’  van die kind.  Dit is slegs moontlik indien die verhouding

tussen die terapeut en kind ondersteunend is, sodat die kind verantwoordelikheid kan

neem vir homself.  Dit is belangrik en moontlik wanneer die kind sy terapeut-vriend

vertrou met inligting wat in die terapeutiese sessies gedeel word.

Hier volg ’n paar basiese riglyne, soos genoem deur Oaklander (in Schoeman, 1996b:

180), om die kind te bemagtig deur die gevoel van sy ‘self’ te verbeter:

H Erken, respekteer en luister na die kind se gevoelens.

H Behandel die kind met respek.

H Gee aan die kind spesifieke prysing vir dít wat hy bemeester of gedoen het.

H Wees eerlik.

H Gebruik ‘Ek’ - boodskappe eerder as ‘Jy’ - boodskappe.

H Wees spesifiek met kritiek.

H Konsekwentheid met reëls en kontrole is noodsaaklik.  Gee aan die kind

geleentheid en ruimte om sy eie lewe te organiseer.

H Gee aan die kind verantwoordelikhede.

H Gee aan die kind onafhanklikheid.

H Gee aan die kind vryheid om keuses te maak.

H Betrek die kind in die neem van besluite en probleemoplossing.

H Respekteer sy gevoelens, behoeftes, voorstelle en wysheid.

H Laat die kind toe om te eksperimenteer.

H Onthou die beginsel: elke kind is wonderlik en uniek.

H Wees ’n goeie rolmodel.

H Vermy veroordele en houdings.

H Neem die kind ernstig op.



184

BYLAAG 10

OAKLANDER SE MODEL (Schoeman, 2002: 136, 137)

1. Motiveer die kind om sy ervaring ten opsigte van die teken van sy prent met jou te

deel.  Bepaal watter gevoelens betrokke was en op watter wyse hy die taak benader

en voltooi het.

2. Laat die kind die tekening met jou deel.  Laat hy dit in sy eie woorde beskryf.

3. Op ’n dieper vlak motiveer jy die kind nou tot verdere selfontdekking, deur hom te

vra om op verskillende dele van die tekening uit te brei.  Sekere dele mag

verduideliking verg.  Hy moet die vorms, kleure, voorstellings, objekte en mense in

sy  prent verduidelik.

4. Daar kan nou vervolgens aan die kind gevra word om sy tekening te beskryf asof hy

die tekening is.  Die woorde ‘ek is die prentjie’  kan benut word.  Byvoorbeeld:  “Ek

het ’n rooi kolletjie oral oor my en ’n swart blokkie in my middel”.

5. Kies daarna spesifieke dele in die prent vir die kind om mee te identifiseer.  Die kind

kan byvoorbeeld gevra word om die swart vierkant te wees en homself te beskryf.

6. Vrae kan aan die kind gevra word om die proses aan te help, byvoorbeeld:  “Wat

maak jy, wie gebruik jou, aan wie is jy die naaste?”  Die terapeut kry dus die

geleentheid om “in die tekening in” te beweeg.  ’n Geleentheid vir betrokkenheid

word derhalwe geskep.

7. ’n Sekere deel kan uitgelig en oorbeklemtoon word om sodoende die kind se aandag

te fokusseer.  Die kind moet aangemoedig word om so intensief moontlik met hierdie

deel te handel. Vrae word dikwels hier benodig, byvoorbeeld:  “Wat dink die

blommetjie nou?”  of “Wat gaan sy nou doen?”  Die terapeut moet nie moed opgee

indien die kind sê dat hy nie weet nie.  Daar moet dan oorgegaan word na ’n
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volgende deel van die prentjie.  Die terapeut kan ook vir die kind haar eie antwoorde

gee en vir die kind vra of dit reg is.

8. Die kind moet gemotiveer word om in ’n gesprek tussen twee dele van die prent te

tree.  Dit is vir die navorser duidelik dat polariteite hier gebruik word.

9. Moedig die kind aan om aandag te skenk aan kleure wat gebruik is.  Vra hom wat die

betekenis van sekere kleure vir hom is.

10. Let op leidrade in die kind se stemtoon of liggaamshouding, gesigsuitdrukking,

asemhaling en stiltes.  Stiltes kan beteken dat hy besig is om sy gedagtes te orden,

dat hy dink óf angs en spanning ervaar óf sommer net van iets bewus is.

11. Help die kind om sy tekeninge te “besit”.  Hy moet met die tekening kan identifiseer.

Die kind kan byvoorbeeld gevra word of hy dikwels so voel en of dit in sy lewe inpas.

12. Verlaat die beskrywing van die tekening en werk met die kind se lewensituasie en

onvoltooidhede wat in die tekening geïdentifiseer is.  Bring die tekening met die kind

se eie belewenis in verband. Is daar ’n ooreenkoms tussen die kind se lewe en sy

tekening?

13. Soek die ontbrekende dele in die prent en skenk aandag daaraan.

14. Bly deurgaans by die kind se voorgrond, dáár, met dít, waar energie gevind word.

Polariteite kan gebruik word, indien dit nodig geag word.
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BYLAAG 11

GESTALTSPELTERAPEUTIESE TEGNIEKE

Die volgende vorme van spel is verkry in Schoeman (2002: 131-134).  Speltegnieke gee

aan die kind die geleentheid om uitdrukking aan sy emosies te gee.  Hierdeur word daar

geleentheid aan die kind geskep om met die spelterapeut te kommunikeer, gevoelens uit

te druk en deur onvoltooidhede te werk (Galloway, 2001: 46; Schoeman, 1996a: 85).

1. GEDRAMATISEERDE SPEL

Schoeman (2002: 131) haal Porter aan wat van mening is dat:  “Wanneer daar sprake is

van gedramatiseerde spel, is dit die spel waarin die kind die geleentheid gebied word om

situasies uit te speel, te dramatiseer”.

1.1 MEDIUM

H Rollespel,

H handpoppe,

H dans en beweging,

H poppekas.

1.2 VOORDELE VAN GEDRAMATISEERDE SPEL

H Raak van intense gevoelens ontslae,

H die herbelewing van omstandighede,

H verskillende rolle word aangeleer,

H in kommunikasietreding tussen terapeut en kind,

H beheer oor die wêreld (vryheid),

H ’n bandopnemer kan gebruik word,

H die terapeut kan baie inligting bekom,

H gedragsveranderinge kan plaasvind by die kind,
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H direkte beïnvloeding is moontlik sowel as ,

H insigontwikkeling.

2. SKEPPENDE SPEL

’n Kind kommunikeer deur ’n kreatiewe skepping wat hy nie in staat is om met woorde uit

te druk nie.  ’n Kreatiewe skepping bied die geleentheid om die ys te breek ten opsigte

van inligting wat vir die kind te moeilik of pynlik is om oor te praat.

2.1 MEDIUM

H Kleiwerk,

H sandbak,

H tekeninge,

H briewe.

2.2 VOORDELE VAN SKEPPENDE SPEL

Skeppende spel bied aan die kind geleentheid om:

H sy gevoelens te kan ontlaai,

H die kind in beheer te bring van sy eie skeppingswêreld,

H inligting te kan deel,

H interaksie te bevorder tussen die kind en spelterapeut,

H hom ’n gevoel van bemeestering te gee,

H sy omstandighede te manipuleer soos wat dit hom pas,

H woede, aggressie en ander gevoelens te ontlaai en

H te kan regresseer in die veiligheid van die terapeutiese verhouding.
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2.2.1 KLEISKEPPING

Kleiwerk word aangewend sodat die kind sy emosies en gevoelens kan uitbeeld en sy

storie kan vertel.

H Beskryf die ervaring om te kan skep,

H beskryf die skepping,

H gee die model ’n naam (ook die mensfiguurtjie),

H ken eienskappe, emosies, voorkeure, afkeure, wense en behoeftes aan die

kleiskepping toe,

H as dit nodig is, werk in polariteite,

H trek die projeksie deur na die kind se situasie,

H vra of dit ook so in sy lewe is – neem eienaarskap van die emosie,

H indien nodig, ruil die rolle,

H gee die kind toestemming om gevoel, emosie en andere te besit Te eien as deel

van sy lewe),

H laat die kind emosie uitspeel, praat, skree,

H moedig ontlading aan,

H hits aan, indien nodig – samevloeiing,

H evalueer nou die gevoelens,

H verduidelik waarom ontlading nodig is,

H bemagtig die kind – moontlik deur alternatiewe, eie vermoëns of potensiaal,

H gee aan die kind geleentheid vir selfvertroeteling.

3. BIBLIO-SPEL

Biblio-spel impliseer die kreatiewe gebruikmaking van die geskrewe woord.  Hierdie

geskrewe woord kan op die verlede gerig wees, toekomsgerig, die huidige situasie

uitbeeld of ’n fantasie wees wat geskep word deur middel van die pen.  Dit kan deur

iemand anders geskep word of deur die kind self (Schoeman, 2002: 134).
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3.1 MEDIUM

H Lewensboek,

H dagboek,

H strokiesverhale,

H gedigte,

H verhale.

3.2 VOORDELE VAN BIBLIO-SPEL

H Die kind kan sy gevoelens op ander karakters, wat hy in die geskrewe woord

skep, projekteer,

H emosionele ontlading kan in veiligheid gedoen word,

H indirekte kanale kan geskep word waarlangs hy sy verbode en bedreigde wêreld

kan betree,

H modelle kan gemanipuleer om sy onvoltooidhede aan te spreek,

H moontlikhede kan eers ‘beproef’ word sonder dat hy homself blootstel,

H bied die geleentheid om tussen alternatiewe keuses te maak,

H bied geleentheid om verantwoordelikheid op ’n ‘afstand’ te aanvaar,

H bied geleentheid om met polariteite te eksperimenteer.
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BYLAAG 12

FANTASIESPEL

1.   DIE MONSTERTEGNIEK (Schoeman, 1996c: 69)

Deur middel van die monstertegniek kry die kind geleentheid om deur traumas in sy lewe

te werk. Net soos volwassenes word die fokus daarop geplaas dat die kind homself moet

gedra. As gevolg hiervan het die kind dikwels gevoelens van verwerping, woede en ’n

onvolledige bewustheid ten opsigte van homself (Schoeman, 1996c: 69). Die volgende

vrae kan as hulp dien met die toepassing van die monstertegniek:

H Bou ’n monster met die klei wat deel is van jou lewe of lewensituasie.

H Hoe lank bestaan die monster al?

H Is daar ander mense wat weet van die monster?

H Is daar iets van die monster wat jou bang maak?

H Wil jy graag die monster in jou lewe hê?

H Hoe lank wil jy hê moet die monster nog deel van jou lewe bly?

H Kan jy die monster ’n naam gee?

H Hoor ek jou reg?

H Gebruik jou monster jou?  Verduidelik.

H Is dit moontlik dat jy hierdie gevoelens kan teken?  (Tweede projeksie)

H Vra die kind om met die monster te praat.

H Hier kan die leëstoeltegniek gebruik word, sodat die kind kans kry om deur

gesprek uiting aan sy gevoelens te gee.

H Wat gaan jy nou doen?  Begelei die kind om ’n besluit te neem om te breek met

gevoelens/die monster.  Die kind moet probeer afstand doen.  Die kind moet

verantwoordelikheid neem van sy lewe.

H Erken die kind se emosies.

H Werk in polariteite.

H Sê hoe jy voel.

H Demonstreer hoe jy voel.

H Bring uit wat jy voel.
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2.   DIE ROOSBOOMTEGNIEK (Schoeman, 2002: 117).

Met die implementering van die roosboomtegniek kry die kind die geleentheid om te

ontspan en in kontak met sy innerlike te wees.  Die kind teken ’n roosboom en die

terapeut vrae vra.  Die terapeut maak ’n mannetjie met klei wat met die fantasietekening

van die kind kan praat.  Na elke vraag sê jy:  “Vertel my meer” of “Waarom sê jy so?”

H Watter tipe bos is dit?  Is die bos sterk of swak?

H Hoe lyk sy wortelstelsel, is dit diep of vlak?  Indien hy dit nie geteken het nie, vra

dan:  “Indien jy dit kon sien of sou geteken het …”

H Hoeveel rose is daar?  Is daar te veel of te min?

H Is  daar dorings?  Is daar baie of min?  Wat is die funksie van die dorings?

H Is die omgewing goed of sleg vir groei?

H Staan die roosbos uit, groei dit welig?

H Het die roosbos genoeg ruimte om te groei?

H Hoe kom die roosbos oor die weg met die ander?

H Het die roosbos ’n goeie toekoms?

H Identifiseer waaraan of op wat die roosbos vasgeanker is.

3.   DROOMTEGNIEK

Drome help die kind om in kontak te kom met onvoltooidhede en dit waarteen hulle

weerstand bied.  Oaklander (1988: 151) kyk na dele in die droom wat eienaardig is wat

weggelaat is of dele wat die kind vrees om te besit.  Volgens Oaklander (1988: 71) kan

drome op die volgende wyse by kinders hanteer word deur te vra:.

H Vertel jou droom in die hede,

H Beskryf verskillende dele van die droom - die kind probeer om namens elke objek

in die droom te praat.

H Hoe eindig die droom?

H Stel ’n einde vir die droom voor.

H Watter boodskap het die droom vir jou?

BYLAAG  13
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VERBEELDINGSREIS - SKEP JOU EIE VEILIGE PLEK (Oaklander, 1988: 3-5)

Sluit jou oë.  Ek gaan jou op ’n verbeeldingsreis neem.  Wanneer ons klaar het, gaan jy

iets teken wat aan die einde van hierdie reis sal wees.

Nou wil ek hê jy moet so gemaklik moontlik raak soos wat jy kan.  Sluit jou oë en gaan na

jou ruimte.  Wanneer jy jou oë sluit, is daar ’n ruimte waar jy jouself in bevind.  Dit is wat

ek jou ruimte noem.  Dit is waar jou liggaam is en die lug wat rondom jou is.  Dit is ’n

lekker plek om in te wees, omdat dit jou plek is, jou ruimte.  Raak bewus van hoe jy voel,

ontspan nou stadig van jou tone op tot by jou kop.  Ontspan alle dele van jou liggaam.

Goed. Ek gaan nou vir jou ’n storie vertel en ek gaan jou neem op ’n verbeeldingsreis.

Kyk of jy saam kan beweeg.  Verbeel jou dit wat ek vertel.  As daar gedeeltes is waarvan

jy nie hou nie, luister net na my stem en volg  - en dan kyk ons wat gebeur.

(Met ’n stadige, sagte praatstem met rusposes)

Ek wil hê jy moet jou verbeel ons loop deur die woud.  Daar is oral bome en die voëls

sing.  Die son skyn tussen die skaduryke bome.  Dit voel wonderlik om so deur die woud

te stap.  Daar is klein blommetjies en wilde blomme oral aan die kante waar ons stap.

Ons loop al op met die paadjie.  Daar is groot rotse teen die kante van die paadjie en elke

nou en dan sien jy ’n klein diertjie soos ’n klein hasie, wegspring.

Terwyl ons so aanstap kom jy agter dat die paadjie al steiler en steiler word en jy besef jy

loop nou opdraande.  Nou weet jy jy is besig om teen die berg uit te klim.  By die bopunt

van die berg, die hoogste punt, gaan jy op ’n groot rots sit om te rus.  Jy kyk om jou rond.

Die son skyn, die voëls vlieg in die lug.

Oorkant die berg waar jy nou sit is nog ’n berg met ’n pragtige vallei tussen-in.  Jy kan

van hier af sien daar is ’n grot in die berg en jy wens jy kan op die berg wees.  Jy sien hoe

gemaklik die voëls heen en weer vlieg en jy wens jy was ’n voël.

Skielik … omdat hierdie ’n verbeeldingsreis is en enige iets kan gebeur, besef jy dat jy in ’n
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voël verander het.  Jy toets jou vlerke en wérklik jy kan vlieg.  Dus begin jy jou vlerke klap

en vlieg na die ander kant (pouse vir genoeg tyd om oor te vlieg).

Aan die ander kant land jy op ’n rots en vinnig verander jy weer terug in jouself.  Jy klim

oor die rotse op soek na die ingang van die grot en daar sien jy ’n klein deurtjie.  Jy buk

laag af, maak die deur oop en gaan die grot binne.  Die grot het genoeg ruimte vir jou om

regop in te staan.  Jy stap rond en ondersoek die mure van die grot en daar sien jy ’n

wandelgang.  Jy loop af in die gang en begin sien dat daar rye en rye deure is, elkeen met

’n naam op.

Onverwags kom jy by ’n deur met jou naam daarop.  Jy staan voor die deur en dink dat

dit darem byna onwerklik is.  Jy weet dat jy die deur binnekort gaan oopmaak en na binne

sal gaan.  Jy weet dat dit jou plek gaan wees.  Hoe dit daar binne lyk, sal jy nie weet

voordat jy die deur oopgemaak het nie.

Jy draai die deurknop en stap in. … Kyk rond in jou plek.  Dit is ’n wonderlike plek, … dis

rustig en kalm … presies soos jy dit wil hê.  Kyk mooi daarna.  Dink jouself in hoe jy in die

plek voel … is jy alleen of is daar iemand saam met jou?  Kyk rond en loop rond in jou

plek …  Hoe voel jy in jou plek …?  Wanneer jy gereed is, maak jou oë oop en jy sal jou

weer hier in die klas terug bevind.  Wanneer jy jou oë oopmaak kry papier, kryt, pastel,

viltpenne en teken vir my jou plek.  Moet asseblief nie praat terwyl jy dit doen nie.  As jy

iets wil sê, fluister.

Teken jou plek so goed as wat jy kan.  Besluit waar jy jouself in hierdie plek sal plaas.

Vertrou dit wat jy gesien het toe jy die deur oopgemaak het.  Indien jy gereed is, mag jy

begin.

BYLAAG  14
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ONTSPANNINGSTEGNIEKE (Oaklander, 1988: 124-127).

ONTSPANNINGSTEGNIEK  1

Verbeel jou jy is ’n sneeuman.  Daar is kinders wat jou van sneeu gebou het en jou nou

gelos het om alleen te staan.  Jy het ’n kop, liggaam, twee arms wat uitsteek en jy staan

op twee sterk bene.  Die oggend is wonderlik en die son skyn.  Gou-gou word die son al

warmer en jy voel jy begin smelt.  Eerste begin jou kop smelt, dan smelt een arm en dan

die ander arm.  Geleidelik, bietjie vir bietjie begin jou hele liggaam smelt.  Nou is nog net

jou voete oor en hulle begin ook smelt.  Later is jy net ’n poeletjie water op die grond.

ONTSPANNINGSTEGNIEK  2

Kom ons verbeel ons ons is kerse op ’n tafel.  Jy mag kies van watter kleur jy hou.  In die

begin staan ons lank en regop.  Ons lyk net soos houtsoldate.  Ons lywe is sterk en regop

net soos die soldate s’n.  Nou kom die son uit en ons begin smelt.  Eerste sak jou kop …

dan jou skouers … dan jou arms … jou kerswas is stadig besig om te smelt.  Jou bene

begin wankel.  Stadig … stadig …  Totdat jy gesmelt het tot net ’n plassie was op die

vloer.  Nou is daar ’n koue wind wat begin waai.  Dit waai sjoe … sjoe … sjoe … totdat jy

weer penregop soos ’n houtsoldaat staan.

ONTSPANNINGSTEGNIEK  3

Kom ons maak ons oë toe.  Maak nou gelyktydig elke spier in jou liggaam stokstyf.  Bene,

arms, kakebeen, vuiste, skouers, maag.  Hou alles … stokstyf.  Ontspan nou en voel hoe

die spanning uit jou liggaaam vloei.  Laat al die spanning uit jou liggaam en brein vloei …

vervang die spanning met kalm, vredevolle energie …  Laat elke asemteug wat jy inneem

vir jou kalmte, vrede en ontspanning na jou liggaam bring.

ONTSPANNINGSTEGNIEK  4
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Sluit jou oë en voel asof jy in ’n see van blou lug is.  Voel en glo dat jy in ’n golf in daardie

see is en dat jy op en af dryf, saggies heen en weer net soos ’n golf.  Voel nou hoe jy in

die see in wegsmelt net soos ’n golf in die see wegsmelt, aahhhh, voel dit vir jou

ontspannend?  Jy is nou een met die see van blou lug.  Daar is geen golf, geen verskil

tussen jou en die see nie.  Luister nou … baie stil na binne … hoor die geluid van die see

binne jou kop en voel hoe jy een word met daardie geluid.  …  Nou is die geluid stadig

besig om weg te gaan en die golf is ook weer besig om te vorm.  Net soos die golf in die

see ook terugkom nadat hy verdwyn het en verander het in ’n golf … en ’n ander golf …

en ’n ander golf … totdat hy op die sand uitspoel en ons ons oë oopmaak.

ONTSPANNINGSTEGNIEK  5

Sluit jou oë.  Neem twee diep asemhalings en laat die lug elke keer uit met ’n geluid.

Verbeel jou nou dat daar ’n bal met ’n helder lig net bokant jou kop hang.  Dit raak nie

aan jou kop nie, maar sweef bokant jou kop.  Dit is rond en dit gloei en die lig is helder en

vol energie.  Verbeel jou nou dat vanuit hierdie bal lig kom – helder strale lig na jou toe.

Hierdie ligstrale kom aanmekaar na jou toe omdat dit baie energie bevat.  Hierdie ligstrale

kom na jou liggaam toe deur jou kop.  Dit gaan maklik sonder enige moeite deur na jou

liggaam.  Soos wat elke straal na jou toe kom, verbeel jou dit gaan na ’n spesiale deel van

jou liggaam.  Verbeel jou een straal gaan deur jou kop na jou linkerarm, af na jou vingers,

en dan uit by jou vingerpunte waar dit uitloop op die vloer.  ’n Ander straal kom deur jou

kop af na jou regterarm, uit na jou vingers en uit by jou vingerpunte.  Só werk jy deur jou

hele lyf om jouself skoon te was met die strale van helder lig en energie.  Was jou met

hierdie strale van lig en energie totdat dit vir jou voel dat jy genoeg het.  Hierdie strale

voel warm en goed wanneer dit deur al die dele van jou liggaam gaan.  Wanneer jy skoon

gewas is met die lig kan jy jou oë oopmaak.

BYLAAG  15
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METAFOOR - LEER JOUSELF KEN

SWAK EN GOEIE EIENSKAPPE (Neethling, Quass & Slabber, 1999: 55)

Die werkkaart wat ingevul moet word, is vervat in bylaag 16.

1. Speel rustige musiek.

2. Laat die kind heeltemal ontspan.

3. Laat hy eerstens ’n prentjie van homself in die middelste blokkie teken.

4. Voltooi die werkkaart.

5. Vertel nou die volgende storie:

Op ’n groot plaaswerf waar daar baie vrugbare grond was, het twee identiese

saadjies langs mekaar gelê.

Die eerste saadjie was baie opgewonde en het gesê:  “Ek wil sommer gou groei!  Ek

wil lang wortels hê wat baie diep in die aarde afskiet en my stewig anker in die

grond.  Dan kan sterk winde my nie omwaai nie!  Ek wil hê my stingeltjie moet hoog

bo die aarde uitgroei.  En aan my stingel moet daar pragtige groen blare en groot

vrugte wees!”

En hierdie saadjie het gegroei!

Die ander saadjie was huiwerig en bang en het gesê:  “Ek is ’n bietjie bang om my

wortels so diep in die aarde te stoot.  Sê nou maar net my wortels is nie so sterk nie

en miskien is daar wurms diep onder die aarde wat my kan opeet, mens weet nooit!

Ek is ook baie bang dat my stingeltjie sal seerkry as ek dit so gou bo die aarde wil

uitstoot.  Ek sal maar eers rustig raak en seker maak ek kan al die dinge doen!”

En die saadjie het gelê en wag. Net om seker te maak hy kan al die wonderlike

dinge regtig doen!

Op ’n heerlike lenteoggend het die hoenders op die plaaswerf geloop en skrop.  Een
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hoender het die tweede saadjie, wat lekker rustig onder die grond gelê het,

oopgeskrop en opgeëet!

Gesels nou oor die volgende vrae:

H Wat was die eienskappe van die eerste saadjie?  En die tweede saadjie?

H Hoe dink jy waar het hulle die meeste van mekaar verskil?

H Watter eienskappe wil jy graag hê?

H Watter eienskappe het jy reeds?

H Voeg dit waarmee jy kan identifiseer by die ander eienskappe.

Onthou!

Die kind moet ’n keuse maak of hy soos die eerste saadjie wil wees en elke kosbare

geleentheid wil aangryp!

BYLAAG 16
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EK – WERKKAART

Soos wat ek regtig graag wil wees
EK Al my positiewe eienskappe.

Al my negatiewe eienskappe.Hoe ek dink ander my sien.

Soos wat ek regtig graag wil wees.

Soos wat ek dink ek regtig is.
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