
Voorbeelde van die toepassing 
van die model vir pedodiagnose

1. Inleiding

Die diagnose in die voorbeelde wat hier beskryf word, het soos volg verloop:

(i) Die funksioneringsbeeld is verkry.
(ii) Die funksioneringsfenomeen is ondersoek.
(iii) Die Tematiese Appersepsietoets is ingeskakel en projeksieprotokolle is 

verkry.
(iv) Gesprekke is met die kinders oor hulle projeksieprotokolle gevoer met die 

oog daarop om vas te stel watter betekenis die protokol-inhoude vir die 
kinders self het.

(v) Deur elke gesprek aan die hand van die voorgestelde interpretasiemo- 
del te ontleed. is daar tot die kind se verwysingsraamwerk deurgedring.

2. Voorbeeld A

2.1 Funksioneringsbeeld
/

Leerling A is 'n dogter. 16 jaar oud*en in standerd 8. Haar intellektuele ver- 
moens is normaal. Sy het by twee geleenthede gedreig om selfmoord te pleeg.
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By die skool en die huis is sy baasspelerig. eiegeregtig en kritiseer almal ron- 
dom haar. Haar verhoudinge met ander mense is ook swak.

2.2 Funksioneringsfenomeen

2.2.1 Gesprekke met ouers

Die dogfer is die oudste van vier kinders. Haar moeder het kort ná haar ge- 
boorte weer begin werk. Sy was bedags in die sorg van haar ouma, maar 
vanaf haar derde jaar het sy permanent by haar grootouers gewoon. Toe sy 
10 jaar oud was. is haar grootvader oorlede en sedertdien woon sy weer per
manent by haar ouers. Haar verhoudinge met al haar gesinslede is swak. In 
gesinsverband is sy 'n alleenloper wat niemand anders in ag neem nie. Haar 
ouers het intussen beheer oor haar verloor.

Ses maande vóór die selfmoorddreigemente was die dogter in 'n motorfiets- 
ongeluk betrokke. Tydens die ongeluk is haar regterarm so ernstig beseer. dat 
sy nooit weer in dieselfde mate as voorheen op sportgebied sal kan presteer 
nie.

2.2.2 Gesprekke met onderwyspersoneel

Ná die motorfietsongeluk het die dogter se klasonderwyseres haar dikwels in 
die hospitaal besoek. Nadat sy uit die hospitaal ontslaan is. het die dogter 
tydig en ontydig haar tyd by die onderwyseres verwyl. Die onderwyseres het 
laat blyk dat sy haar te veel besoek. Hierop het die dogter met selfmoord 
gedreig.

Ná ongeveer twee maande het die dogter met 'n ander dogter in die skool 
maats gemaak en 'n hegte vriendskap het tussen die twee ontwikkel. Hierdie 
vriendskap het ook skipbreuk gely en die dogter het weer. dié keer in teen- 
woordigheid van die vriendin. met selfmoord gedreig.

Akademies presteer sy volgens haar vermoë. maar sy is by onderwysers en 
haar portuur onpopulér omdat sy háár sienswyses op almal rondom haar wil 
afdwing.

2.2.3 Gesprekke met A self

Volgens haarself is al haar verhoudinge, behalwe dié met die onderwyseres 
en die vriendin wat skeef geloop het, baie goed. Sy is gelukkig in die skool. 
Alhoewel sy nie binne gesinsverband ongelukkig is nie. sou sy verkies om by 
haar ouma in plaas van haar gesin te woon. Sy voel dat haar ouma haar be- 
ter as haar ouers verstaan.
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Sy ontken dat haar arm wat in die ongeluk beseer was, haar hinder. Sy voel 
dat as sy die nodige oefeninge doen, sy wel weer soos voorheen netbal sal 
kan speel.

Sy is tevrede met haar skoolprestasies Volgens haarself het niemand van- 
tevore aangedui dat haar skoolwerk swak is nie.

2.3 Inskakeling van die T.A.T.

2.3.1 Plaat 1 — Protokol

Dit is 'n seuntjie wat kyk vir 'n instrument en ek dink h y . . . hulle hy wil graag 
'n . . . hulle het horn gedwing om met hom te speel. Hy voel baie . . . hy voel. . 
eensaam en dat . ek weet nie Ek dink hy neem die . . . hy neem die viool kwa- 
lik omddt hy hom moet speel. Maar tog op die ou einde sal hy . . hy . . hy sal 
hom speel en dat dit tog die beste vir hom sal wees, maar dat hy dit nie nou weet 
nie. Dis al.

2.3.1.1 Konvensionele interpretasie —  Plaat 1

Die dogter is bewus van wat verwag word maar sy weier om aan die verwag- 
tinge (of eise) te voldoen. Sy toon 'n sterk behoefte om haar eie self te wees 
maar haar idee van wat sy self wil wees, is in konflik met die verwagtinge wat 
sy as beperkinge op haar emansipasie tot selfontdekking beleef. Sy perseve- 
reer op emosionele vlak en probeer kognitiewe beheer verkry deur projeksie 
van haar emosies op die verwagtinge (of eise) in plaas van direk op die per- 
soon of persone, omdat sy deur die persone aanvaar wil word. Sy het 'n sterk 
behoefte om aanvaar te word, maar omdat sy verwerping beleef reageer 
sy met verdronge aggressie wat sy op haarself rig en op haar omgewing pro- 
jekteer as egobeskerming.

Indien die viool haar eie seksualiteit verteenwoordig. is opstand teen — en 
verwerping van haar eie geslagtelikheid by haar aanwesig. Interne konflik, 
frustrasie en spanning word beleef, terwyl sy die oorsake daarvan op haar 
seksualiteit projekteer (die viool word kwalik geneem).

Verdediging : Regressie.

2.3.1.2 Gesprek met A oor Plaat 1

(D : Diagnostics; A : Leerling A)

D1; Verlel my meer van'n viool .*-
A: Dis 'n instrument wat. . .  dis grootmense wat viool speel.
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D2: Vertel my meer van die eise wat 'n viool stel. Wat vra 'n viool voordat 'n mens
dit kdn speel?

A: Baie dissipline en bate hprde werk en as jy wil goed speel moet jy regtig
belangstel om te kan speel

D3: Vertel my meer vdn "n seuntjie
A: Hy lyk of hy alleen is en hy het niemand nie Hy het ouers madr dit Is asof

hulle nie kontak kdn maak nie. Hulle verwdg vdn horn om die viool te speel 
en dit mddk horn bdie eensaam.

D4: Jy dink sy ouers steun horn me Hulle verstaan horn nie.
A: Sy ouers lewe hulle eie lewe Hy is doer. Hulle erken horn as hulle kind, madr

hulle stel nie regtig beldng in wdt hy doen nie. Hulle lewe hulle lewe en hy 
gadn sy pad

D5: Maar hy neem die viool kwolik.
A: Hy wil nie regtig sy ouers kwolik neem omdat hulle wil hê hy moet viool speel

nie. Dis seker omdat hy na die viool moet kyk. Hy neem die viool kwolik om
dat hy horn moet speel.

D6: Hoekom wil hy nie sy ouers kwalik neem nie?
A: Hy wil hulle nie teleurstel nie.

D7: Jy weet wat 'n simbool is. Waarvan kan die viool 'n simbool wees?
A: Von sy eensaomheid.

D8: Veronderstel jy wos die seuntjie. Vertel my hoe jy sou gevoel het.
A: Ek sou nie die viool gespeel het as ek nie wou nie. Ek sou kwaad geword

het os ek gedwing word om dit te doen. Ek sou dit nie gedoen het nie. Ek 
sou opgestoon het en geloop het.

D9: En die feit dot sy ouers horn nie die nodige steun gee nie?
A: Ek sou moor net oangegoan het. Ek sou op my eie voete staon en my eie

ding doen. As ek tot sover het. sol ek nog kan aangaan.

D10: Vertel my meer van waiter gevoelens jy dan sou gehad het.
A: Ek sou ook eensoom gewees het. teleurgesteld gewees het omdot ek nie

die ondersteuning von hulle kon kry me.

D11: Kom ons trek dit deur no jou huidige situosie ten opsigte von jóú ma en jóú pa.
A: My pa . . . hulle sé nie regtig vir my ja. ek moet dit doen of ek moet dit nie

doen nie. Behalwe in my skoolwerk verwag hulle ek moet goed doen. Ver- 
der is daor niks onders wot hulle wil hé ek moet doen nie.

D12: Hoe voel jy oor jou skoolwerk?
A: Oor die algemeen is ek lief vir skoolwerk. skool se lf. . . ek is lief vir skool self.

Skoolwerk plo my nie einflik nie

D13: Veronderstel die viool wos 'n simbool von die skool.
A: Nee

D14. Wat is 'n viool?
A: Dis maar net 'n instrument wat. . .  dis baie druk om horn te speel. 'n Mens

kan me soveel druk op ’n kind sit nie. Dis meer vir grootmense.
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D15: Soos wat is 'n viool?
A: Klavier. tromme.

D16: Die viool is vir jou moor net 'n instrument soos 'n klavier en tromme
A: Ja.

D17. Hoe voel jy oor instrumente soos ’n viool. 'n klavier en tromme?
A: Ek hou nie van 'n viool nie

D18: 'n Viool is vir jou net 'n instrument en nie soos iets anders soos skoolwerk ot 
iets anders wat jy moet doen nie.

A: Ja.

D19: Net soos die seuntjie in die verhaal voel jy ook eensaam?
A: Ja.

D20: Vertel my meer van jóú eensaamheid.
A Dit is so ja want almal wys na my 'n vinger en sé ek tree so op of ek maak so.

D21: Wie is die almal?
A Ansie se ma-hulle. My ma-hulle. Ek kan sé . . . ja. van die onderwysers ook. 

Hannelie is ook een. maar ek sien me vir Hannelie os 'n onderwyseres nie. 
Hannelie is deel van die hele groep wat na my 'n vinger wys. Sy is veron- 
derstel om dit nie te doen nie want sy ken my en ek voel eensaam want 
daar is nie rérig iemand na wie toe ek kan gaan nie Hannelie was eers 
daar gewees toe was Ansie daar. Nou is daar nie een nie. Nou is dit net 
ek alleen.

D22: Jou ma en pa?
A Aggenee Ek gesels met my pa oor sport en hokkie en ek vertel vir horn van 

die onderwysers maar ons maak nie rérig kontak met mekaar nie Ons kan 
nie . . ek kan my nie voorstel dat ons sal sit en praat oor iets nie.

D23: Wat van jou ma?
A Nee Ons praat omtrent nooit nie.

D2d Jy voel jy kan ook nie met jou ma gesels en op hoar steun nie.
A: (Knik met die kop; Ja).

2.3.1.3 Ontleding van die gesprek met A oor Float 1

By D1 en D2 is gepoog om vas te stel waiter betekenis die viool vir A het. By 
D7 het dit geblyk dat die viool vir haar 'n teken van eensaamheid is. Daar 
is verder (D3) gepoog om vas te stel watter betekenisse die seuntjie vir A het. 
Hier (D3) het geblyk dat A die seuntjie beteken as eensaam en dat hy nie op 
die steun van sy ouers kan staatmaak nie.

Uit die gesprek met A het geblyk dat sy haarself met die seuntjie vereensel- 
wig en dat sy van die kant van hdqr ouers (D3. D4. D21. D24) haar vriendin 
se ouers (D21), onderwysers (D21) en haar vriende (D21) verwerping beleef.
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By D1. blyk dal sy haarself as onbekwaam en by D20 en D21 as sosiale misluk- 
king evalueer. Teen hierdie agtergrond beleef sy intense eensaamheid (D10, 
D19. D20. D21. D23 en D24) en beteken sy haarself as op haarself aangewe- 
se. dat sy op niemand kan steun om haar te help om haar eensaamheid te 
hanteer nie (D3. D9. D21). By D3. D7, D10. maar veral by D20 en D21 blyk dat 
sy intens betrokke is by háór eensaamheid en die opheffing daarvan, maar 
omdat sy nie daarin kan slaag nie voel sy hulpeloos (D20 en D21). By D8 en 
D21 blyk dat sy in opstand teen haar eensaamheid is. Teen hiérdie agtergrond 
ken sy konnotatiewe betekenisse toe aan haar ouers. onderwysers en vrien- 
de. as byvoorbeeld onregverdig (D20. D21) en ook teen hierdie dgtergrond 
hef sy haar T.A.T.-protokol verskaf en die seuntjie byvoorbeeld as eensaam 
beskryf én dat hy gedwing word om viool te speel (vir haar; gedwing word 
om eensaam te wees).

Indien hier van "buite at" (vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk) gelnter- 
preteer is, kon die diagnostikus aanvaar het dat die viool verteenwoordigend 
van A se seksualiteit is, of van eksterne eise en verwagtinge is wat aan A voor- 
gehou word. Teen hierdie agtergrond kon verder geinterpreteer word dat A 
in opstand is teen die feit dat sy vroulik is en dat sy haar eie vroulikheid ver- 
werp soos byvoorbeeld gesuggereer deur die konvensionele interpretasie. Of 
daar kon geinterpreteer word dat sy in opstand is teen eise en verwagtinge 
(en die gesagsfigure agter die eise) wat sy as beperkend op haar emansipa- 
sie beskou. Uit die gesprek met haar het geblyk dat die viool haar eensaam
heid simboliseer (D7) en dat sy intens betrokke is by haar eensaamheid. die 
opheffing van haar eensaamheid en dat sy moontlik gefrustreed voel omdat 
sy eensaam is (D8. D20, D21).

2.3.2 Plaat 2 — Protokol

Dis mense wat op 'n plaas bly en die man bewerk die lande terwyl die vrou wat 
teen die boom staan daarna kyk en dat die een met die boeke . . dat sy wil 
. . . sy's ook die onderwyseres op die plaas en dat sy die mense daar wil lee r. 
wat . . hoe .. wat om te doen . ..  dat .. . ek weet nie. Elkeen wat daar staan 
het hulle eie gedagtes. Die vrou met die boeke dink dat sy . . .  hmmm . .. dat 
sy .. dat sy . . .  ek dink sy's alleen en dat sy graag . . dit wat sy . . .  dit wat sy 
wil weet uit die boeke put. En die vrou teen die boom . . . sy's maar. . .  sy's maar 
alleen met haarself en haar lewe draai maar net om daar waar sy bly. En die 
man . . . dat hy. . . al wat vir horn werklik saak maak is dat hy in die lande moet 
werk en sy daaglikse brood moet verdien. (Uiteinde?) D a t. . . dat almal . . . al- 
mal hulle gang sal gaan. Die man sal nog in die land werk en die vrou teen die 
boom, sy sal sorg vir die kinders en die mense op die plaas en die vrou met die 
boeke. sy sal haar kennis en goed uit die boeke uit kry. Dis al
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. . plaas . . dui op die behoefte om 'n gekompliseerde situasie ter wille 
van makliker bantering te vereenvoudig. Die dogter neem nie die gesinsitua- 
sie waar nie. Dit hou verband met emansipasie tot selfontdekking en opstand 
teen eise en verwagtinge (sowel as teen haar ouers wat agter die eise staan) 
wat in konflik is met haar eie idee van wat sy self wil wees. Gelyktydig beleef 
sy 'n behoefte om na ander persone (moontlik na die vader) uit te reik. om 
sodoende haar gevoelens van verworpenheid te kan hanteer.

Sy identifiseer met die vrou met die boeke waardeur dit ook moontlik is dat 
sy inligting ten opsigte van haar eie geslagtelikheid (feite ten opsigte van sek- 
sualiteit en "vrou wees") nie by haar moeder ontvang het nie en dat sy op 
boeke [en ander bronne) aangewese was. Verwarring en onsekerheid ten op
sigte van haar eie geslagtelikheid en opstand teen haar eie seksualiteit is dan 
ook op die voorgrond.

2.3.2.1 Konvensionele interpretasie — Plaat 2

2.3.2.2 Gesprek met A oor Plaat 2

D1 : Vertel my meer van die vrou met die boeke.
A: Sy .. sy het niemand van haar eie nie. Sy leer maar net die kinders wat

op die plaas is. Sys soos een van daardie juffrouens wat by die plaasskole 
is. Sy leer maar net die kinders en dis al wat vir haar saak maak en deel 
van die lewe is.

D2: Hoe voel sy?
A Baie alleen.

D3: Vertel my meer van die vrou teen die boom
A Ek dink sy is die ma van die kinders op die plaas en sy is maar net daar 

om die kinders te versorg Sy is maar net daar om die kinders te versorg en 
dan gaan elkeen maar sy eie gang

D4: Wie is die elkeen?
A Die kinders.

D5: Hoe voel die vrou?
A: Sy voel ook alleen.

D6: Vertel my meer van die man.
A Hy's sterk. Kyk sy spiere . Hy werk in die grond. Hy doen iets konstruktiefs. 

Ek hou van die plaas Ek sou ook groog so op die plaas wil werk

D7: En veronderstel jy was hierdie man?
A As ek hy was sou ek byvoorbeeld met die vrou met die,boeke gesels het. 

want hy is alleen en sy ook*-Hulle het altwee iemand nodig
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D8: En veronderstel jy was hierdie een met die boeke?
A Ek sou met die man gesels het. net om vriende te maak en nie so alleen 

te wees nie.

D9: Hulie alleenheid is vir jou belangrik. Waiter ander gevoelens dink jy kan hulle
ook hê?

A: Dat hulle iemand soek.

D10: Hoe voel hulle oor hulle eensaamheid en hulle gesoek na iemand?
A: Hulle is ongelukkig.

D11: Vertel my meer van alleenheid.
A: Hulle alleenheid i s .. . Hulle elkeen soek iemand om hulle lewe mee te deel.

Om vir hulle ook iets te gee om sin te maak in die lewe.

D12: Jy dink omdat hulle me iemand het vir wie hulle iets beteken nie is hulle le- 
wens sinloos.

A; Ja.

D13: Vertel my meer van jou eie eensaamheid
A: Dis net dat .. ek het nie . . .  as ek probleme het ot iets wat my pla . . .  dis

net . . ek kan nie na enigiemand toe gaan en vertel daarvan me.

D14: Jy dink jou lewe is betekenisloos?
A: Jo.

D15: Omdot jy niemand het met wie jy jou probleme kan deel nie.
A: Ja. Niemand het my meer nodig nie Hannelie het ook so vir my gesê Ek

weet Ansie het my nodig maar sy wil nie meer vriende met my wees nie.

D16: En jou pa en ma?
A: Nee wat.

D17: Is daar enige verband tussen hierdie drie mense op die prent?
A: Nee Ek dink elkeen gaan maar sy eie paadjie.

D18: Maar hulle elkeen soek iemand.
A: Ja.

2.3.2.3 Ontleding van die gesprek met A oor Plaat 2

Uit hierdie gesprek met A het geblyk dat haar intense gevoel van eénsaam- 
heid en alleenheid en haar oorbetrokkenheid by die opheffing daarvan (wat 
alreeds ten opsigte van plaat 1 bekend geword het) die fokuspunt in haar 
verwysingsraamwerk is. Teen die agtergrond van haar eie eensaamheid, be
teken sy die drie persone op die plaat as alleen en onbetrokke by mekaar 
(D2. D3. D7 en D17: . .  elkeen gaan maar sy eie paadjie"). Sy self is intens
betrokke by die opheffing van haar eensaamheid en vir haar is elkeen van 
die persone ook. net soos sy self, op soek na vrienskap (D7, D9. D18) om die
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eensaamheid en gepaardgaande belewing van verwerping en ongelukkig- 
heid D10. D13. D15 te oorbrug of uit te skakel. By D 11, D12. D14 en D15. blyk 
ddt sy haarself laag evalueer en beteken as waardeloos (niemand gee vir 
haar om nie) en haar in-die-wêreld-wees as sinloos (sy beteken vir niemand 
iets nie). Haar lae selfkonsep en eie-waarde (D11, D12, D15) dui op 'n onrea- 
listiese lae selfkonsep en onsekerheid ten opsigte van haarself.

Indien hier op konvensionele vvyse aanvaar sou word dat die plaat 'n voor- 
stelling van 'n gesinsituasie is. kon die diagnostikus weens A se fragmentering 
van die gesin. geinterpreteer het dat sy in opstand teen haar ouers is en die 
eise wat hulle stel. Uit die gesprek met haar het geblyk dat sy die eensaam
heid van die figure raaksien en dat sy daarvolgens interpreteer en nie vol- 
gens die gesinsituasie nie. Dit is ook teen die agtergrond van eensaamheid 
dat sy die boeke met die meisie en ander persone assosieer (D1). Uit D13. D15 
en D16 is dit wel moontlik dat sy in haar eie gesin ook eensaamheid beleef, 
maar dit is die eensaamheid wat vooropgestel word.

2.3.3 Plaat 3BM — Protokol

Dis 'n persoon wat op die grond sit en met haar kop op haar arms lé lets het ver- 
oorsaak dat sy baie hartseer voel want dit is hoekom sy so sal sit By haar lé 'n 
geweer lets het gebeur wat haar baie ongelukkig maak en ek dink sy sal 
sy sal graag die geweer wil gebruik. maar ek glo nie dat d i t . . . dat dit vir haar 
'n . . . vir haar 'n uitweg sal wees nie. Ek dink sy sal net weer opstaan en aangaan 
(Wat dink jy het gebeur wat haar so laat voel?) lets het in haar lewe gebeur lets 
of iemand het haar geskok of sy het haar eie selfvertroue geskok. (Die uiteinde?) 
Sy sal sy sal net weer opstaan. Sy sal me die geweer gebruik nie. Sy . . sy 
sal ..  sy sal net weer aangaan

2.3.3.1 Konvensionele inferpretasie — Plaat 3BM

Alhoewel sy haarself aanvanklik van die figuur van die persoon op die kaart 
wil distansieer. raak sy later met voile oorgawe betrokke. Identifikasie met haar 
eie vroulikheid is teenwoordig. Selfbejdmmering en onderdrukte aggressie 
jeens haarself ("By haar lê 'n gew eer. . . graag die geweer wil gebruik . . .") 
kom na vore. Sy openbaar 'n vae toekomsperspektief vanwee haar emosio- 
nele vasgelopenheid. Daar is nie tekens van objektiewe introspeksie en ge- 
volglik skuldgevoelens ( " . . .  iets het gebeur. . .") wat selfkennis kan bevorder 
nie. want sy blameer ander sodat sy.haarself nie hoef te straf tieur kognitiewe 
verwerking van die konflik op insigvlak nie.
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2.3.3.2 Gesprek met A oor Plaat 3BM

D1 : Vertel my bietjie meer van haar.
A: (Sug). Sy het miskien iemand lief gehad en toe het daardie iemand gesê

dot sy nie meer. . . dat hy nie meer kan lief wees vir haar nie. of daf hulle 
nie meer vriende kan wees nie.

02: Sy voel hartseer daaroor.
A: Ja

D3: Waiter ander gevoelens het sy?
A: Dat sy nou weer alleen is. net soos ek.

D4: Vertel my meer van die geweer
A: Jy beskerm jouself gewoonlik met 'n geweer. maar sy wou haarself skiet.

D5: Jy dink sy wou selfmoord pleeg.
A: Ja.

D6: Wanneer wil 'n mens selfmoord pleeg9
A Wanneer alles vir jou te veel word. Wanneer jy niks meer het om voor te le- 

we hie.

D7 Jy dink haar lewe is nutteloos omdat haar vriend of vriendin hulle verhou- 
ding verbreek het.

A: Ja. Nou is sy weer alleen. Sy't niemand nie.

D8 Maar die meisie sal nie die geweer gebruik nie. Vertel my meer van opstaan 
en weer aangaan.

A: Sy sal sien dat dit nie sdl werk nie . . . dat 'n mens maar net moet aangaan
Om mens te wees is om seer te kry. Miskien het sy voorheen seergekry en 
toe het sy besluit sy sal nie weer lief kry nie en seerkry nie. Dit het maar net 
weer gebeur Sy het vir haarself gesé sy sal nie weer nie en toe het sy weer 
net lief gekry en seer gekry.

D9: Sy het weer lief gekry ten spyte van haar vorige ervaring?
A: Ja. want sy was alleen. net soos ek met Hannelie. Dit was 'n groot seer en

toe was dit weer Ansie

D10: En jy het ook net soos hierdie meisie gevoel
A: Ja.

D11: Dat jou lewe nutteloos geword het?
A: Ja. Ek het niemand gehad nie.

D12: Het jy ook daaraan gedink om selfmoord te pleeg?
A: Ja. Die dag in die toilet toe ek met Ansie gepraat het oor sy nie meer my

vriendin wou wees nie. Ek weet nie maar ek dink nie ek s a l . . .  ek dink . .. 
ek wou haar net skrik gemaak het.

D13: Jy dink nie jy wou jouself regtig doodmaak nie. Jy wou haar net dwing om 
jou vriendin te bly.

A: Ja. maar toe het dit nie gewerk nie.
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Gedurende die gesprek met A het dit geblyk dat háár eensaamheid. net soos 
by die protokolle van plate een en twee, die sentrale punt in haar verwysings- 
raamwerk uitmaak.

By D1. is gepoog om vas te stel waiter betekenis die figuur op hierdie plaat 
vir A het. Dit het geblyk dat sy die figuur beteken as iemand wat deur 'n vriend 
verwerp is én dat die vriendskap deur die cinder persoon verbreek is. Reeds 
vroeg in die gesprek, by D3 en weer by D9 en D10 is dit duidelik dat sy. net 
soos in die geval van die vorige twee plate, intense eensaamheid beieef en 
dat sy uifers betrokke is daarby én die opheffing daarvan. Net soos by die 
gesprek oor plaat 2 (par. 2.3.2.2) blyk dit by D6 en D7 dat sy verworpe voel 
en haarself as waardeloos evalueer. By D7 en D11. het geblyk dat sy haar 
in-die-wêreld-wees. as sinloos of nutteloos beskou omdat sy alleen is. Haar po- 
gings om haar eensaamheid op te het en haar bestaan sinvol te maak het 
misluk (D9) en by D6 en D7 het geblyk dat sy so moedeloos en by D2 so hart- 
seer voel dat haar gedrag (D12). as uitvloeisel van haar skewe betekenisge- 
wing. irrasioneel geword het.

Uit die gesprek met A het dit geblyk dat die konvensionele interpretasie, 
naamlik: dat die denotatiewe moment van betekenisgewing ("kognitiewe ver- 
werking") deur die konnotatiewe- of belewingsmoment oorskadu word, wel 
raakgesien is. Uit die gesprek met haar het geblyk dat sy haarself as nutte
loos en waardeloos vir ander mense beteken. Dit wil dan voorkom dat sy eer- 
der haarself as ander mense vir haar eensaamheid blameer. Verder wil dit 
ook blyk dat die oorweging van selfmoord (D5. D 12) en afdreiging (D12. D 13) 
vanuit háár verwysingsraamwerk uit wanhoop en nie weens aggressie teen 
haarself nie. oorweeg is.

2.3.3.3 Ontleding van die gesprek met A oor Plaat 3BM

2.3.4 Plaat 3GF — Protokol

Dis 'n vrou wat by 'n deur uitloop.
(Sug). Sy . . . sy . ..  sy vlug weg van iets a t . . . iets het . . iets wat . . . wat binne 
die vertrek is wat haar. wat haar seer maak. Sy wil wegkom daarvan. dis hoe- 
kom sy uitloop . . by die deur uitstorm en . . . sy wil net wegkom van d i t . . . dit 
wat . . wat haar bang maak binne-in en wat haar seer maak. Sy gaan buite- 
kant toe en wees met haar self en dink oor alles en later sal sy weer teruggaan 
en nugter oor alles dink (Wat dink jy kon haar so ontstel het?) Miskien iets wat 
gebeur he*. Haar man wat . wat saam met ’n ander vrou binne is en dat dit 
haar geskok het. dan sal sy weer teruggaan en daaroor praat en die saak uitre- 
deneer. Dis al.

97



2.3.4.1 Konvensionele interpretasie — Plaat 3GF

Hier word dit duidelik dot sy geskok en hartseer is oor 'n negotiewe liefdeser- 
varing en dot sy uit hierdie situasíe wil wegvlug. Haar gevoel van onmag om 
haor vasgelopenheid (ten opsigte van haar verwerping deur die ander per- 
soon) te verwerk in hoar poging om dit op kognitiewe vlak ( " . . .  nugter oor 
a lles d ink . . te hanteer deur introspeksie en se ltinsig, kom hier sterk na wo
re. Konflik tussen die behoefte om weg te vlug van- en nader te beweeg aan 
'n geliefde persoon is teenwoordig.

2.3.4.2 Gesprek met A oor Plaat 3GF

D1. Dit lyk of ”vlug" vir jou belangrik is. Vertel my meer doarvan.
A: Om weg te kom van dit wat seer maak.

D2: Vertel my meer van geskok wees.
A: Sy het horn vertrou en gedink dat hy rérig vir haar lief is. Toe sien sy hom

saam met ’n ander vrou en dat hy toe nie rérig haar so lief het as wat hy 
voorgee hy is nie.

D3: Sy is geskok en seergemaak. maar nogtans gaan sy terug na die mdn toe.
A: Ja. Sy sal na hom toe gaan en sy sal wil hoor hoe . wat verkeerd . hoe-

kom hy dit gedoen het. . . en sy . . . miskien kry sy dit weer in haar hart reg 
om hom te vergewe Sy was nog altyd lief vir hom en dan vergewe sy hom 
en dan gaan dit weer aan

DA. Vertel my meer van bang wees.
A: Bang om weer alleen te wees.

D5: Was jy al ooit in dieselfde posisie as hierdie vrou?
A: Nee

D6. Was jy nog nooit lus om van jou huis af weg te vlug nie?
A: Ja As ek byvoorbeeld van die netbal afkom dan gaan ek huistoe. En dan

dink ek; Ja. wat gaan ek by die huis doen? Dan dink ek as ek by die huis 
kom gaan ek my huiswerk doen en as ek daarmee klaar is. gaan ek net 
op die bed lé en storieboek lees. Die volgende more dan staan ek op en 
gaan net weer aan. Ons leef by mekaar verby. Wat is dit? Hoekom moet 
ek huis toe gaan? Wat is daar vir my?

D7: Jy voel alleen.
A: Ja.

D8; Wanneer jy so wil wegvlug. waarheen wil jy vlug?
A: Partykeer voel ek ek wil net by myself wees, maar ander kere wens ek dat

ek en Hannelie weer vriende kan wees, dat ek weer na haar toe kan gaan 
en met haar te kan praat
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Tydens hierdie gesprek met A het weer eens geblyk dot hoar eensaamheid 
(D4). haar belewing van verworpenheid (D2) en haar betrokkenheid by die 
opheffing van haar eensaamheid (D3) vir hddr van kardinale belong is.

By D6 en D7 is die vermoede (Plaat 2. par. 2.3.2.3] bevestig dat sy binne 
gesinsverband ook baie eensaamheid beleef. en by D8 is vasgestel dat sy 
hierdie eensaamheid buite gesinsverband wil ophef. Uit die gesprek het ge
blyk dat sy Hannelie beteken as iemand van wie sy vriendskap kan ontvang 
(waardeur haar eensaamheid opgehef word) en by wie sy aanvaarding kan 
beleef (D8).

Indien hier op die konvensionele wyse geïnterpreteer is, kon die diagnosti
c s  aanvaar het dat 'n liefdesteleurstelling deur A ervaar is en dat sy konflik 
ten opsigte van haar geliefde beleef. Uit die gesprek (D3, D8) het geblyk dat 
sy eintlik soek na vriendskap (aanvaarding om sodoende haar eensaamheid 
op te hef).

Nota: Die protokolle van en gesprekk oor plate 4 en 5 het geen verdere 
bydrae tot dit wat reeds bekend geword het, gelewer nie. Hierdie plate word 
dan ook nie verder bespreek nie.

2.3.5 Plaat 6GF -  Protokol

2.3.4.3 Ontleding van die gesprek met A oor Plaat 3GF

Dit is 'n dogter en haar pa wat besig is om ’n gesprek te voer. Ek dink sy is . . . 
dat iets pla haar en dis hoekom sy en haar pa praat daaroor en hy luister daar- 
na en dat sy . . . nadat hulle klaar gepraat het sal sy beter voel oor alles Sy weet 
dat sy me alles kan opkrop en daarmee . dat sy me net kan aangaan nie en 
dat sy daaroor sal praat en dan beter sal voel. Dis al.

2.3.5.1 Konvensionele Interpretasie —  Plaat 6GF

Sy neem die persone op die plaat as vader en dogter waar en nie as een 
van konfrontasie tussen die twee persone nie. Sy toon dan ook 'n behoefte 
aan angssimptoomverligting deur steun en aanvaarding deur die vaderfiguur. 
Tekens van skuldgevoel (". .  . iets pla haar . . .") en verwerking daarvan . . 
hy luister daarna . . .") kom na vore.

2.3.5.2 Gesprek met A oor Plaat 6GF

D1: Vertel my meer van hierdie pa en dogter. /
A Hulle is naby mekaar Hy vertrou haar en sy kan horn vertrou. Hulle kan ook 

oor dinge praat
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D2: Jy dink die pa verstaan sy dogter.
A: Ja

D3: En sy het die vrymoedigheid om met hom te gesels oor dit wat haar pla en
hinder.

A: Ja.

D4: Vertel my meer oor dit wat pla.
A: lets wat met haar gebeur het pla haar.

D5: lets soos?
A: Soos byvoorbeeld my arm. Omdat ek nou nie meer is wat ek gewees het

nie. Dit is nie vir my lekker nie.

D6: Hoe het jou arm se breek jóú verander?
A Ek kan nie meer soos altyd netbal speel nie. maar. . . ek weet nie hoe dit 

is nie. Ek is net nie meer soos ek altyd was nie.

D7: Die dogter bespreek haar probleme met haar pa. Met wie sou jy jóú pro-
bleme wou bespreek?

A: Met Hannelie.

D8: Sou jy dit nie ook met jou pa wou bespreek nie?
A: Ja. Ons sou daaroor kan praat. maar hy sou dit nie alles vir my so mooi uit-

een kon sit soos wat Hannelie dit sou kon gedoen het nie.

D9: Jy dink jou pa sal jou nie so goed verstaan as Hannelie nie
A: Ja.

D10: Jy dink daar is nie soveel vertroue tussen jouself en jou pa. as wat daar tus- 
sen hierdie dogter en haar pa is nie.

A: Ja.

D11: Vertel my bietjie meer oor opkrop.
A: Hou alles in. Maak asof niks saak maak nie. niks seer maak nie. gaan maar

net jou gang. Loop maar net jou paadjie. Soos ek.

D12: Opkrop beteken dan om jou ware gevoelens vir ander mense weg te steek.
A: Ja. Om nie te wys as jy seerkry nie. As dinge gebeur dan sê ek dinge ge

beur maar soos dit moet gebeur. Dis nóú miskien erg. maar ddn gaan ek 
maar aan. Naderhand dan raak alles net te veel sodat ek dit nie meer kan 
aanvaar nie Ek kan net nie Soos ek wil weet hoekom is dit so Hoekom moes 
ek seerkry. Hoekom moes Hannelie vir my sé sy gee nie . . . nee . sy het 
nooit niks vir my omgegee nie. Hoekom mag ek en Ansie nie vriende wees 
nie?

D13: Sedert jou arm seergekry het. het Hannelie en Ansie baie vir jou beteken.
A: Ja Ek kon met hulle praat Hulle vertel hoe ek voel Hulle het verstaan

D14 Sonder hulle vriendskap voel jy dinge word vir jou te veel om te hanteer
A: Ja.

D15: En jy wens jy het iemand soos hulle by wie jy jouself kon wees, iemand wat 
jy kan vertrou en vir wie jy me jou ware gevoelens hoef weg te steek nie.

A: Ja.
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D16: Jy wens jy het iemand soos hierdie dogter se pa met wie jy kon gesels en 
daorna beter voel.

A: Ek wens ek kon weer met Hannelie proat

D17: Jy wens jou pa kon jou beter verstaan.
A Jo maar ek is nog altyd gewoond dot dit is soos dit nou is en ek is bang 

om met horn te praat Ek is bang as ek met horn praat sien hy net al my 
swak punte raak

D18: Jy dink jy het baie swak punte en foute wat jy liewer vir jou pa en ander 
mense wil wegsteek

A: Ja.

D19: Soos?
A: Dat ek te maklik seerkry en dot ek te maklik jammer kry en lief kry.

D20: Jy is eintlik saggeaard en liefdevol.
A: Ja. maar ek hou nie daarvan nie. Ek wil nie hé ander moet sien hoe ek seer

kry nie. Ek wil wys ek is hard. Ek kan dinge vat soos dit kom Ek wil wys dat 
ek op my eie kan staan. dat ek my eie ding kan doen en dat ek niemand 
nodig het nie.

D21: Is daar nog iets anders wat jy anders wou gehad het?
A: Op hierdie stadium sal ek wens dat my arm weer reg gewees het

D22: Jou arm hinder jou baie
A: Ja. ek kan nie meer doen wat ek altyd gedoen het nie

D23: Sedert jou ongeluk het jy ander mense nodig en kan jy nie meer jou ware 
gevoelens wegsteek nie.

A: Ja

D24; Dink jy daar is 'n leemte in jou lewe omdat jy en jou pa nie kommunikeer nie.
A: Ek weet me. Dit sou seker beter gewees het as ek en my pa kon gesels. maar

dit is . . . dit pld my ook me

2.3.5.3 Onfleding van die gesprek met A oor Plaat 6GF

By D1 is gepoog om vas te stel watter betekenis 'n vader-dogter-verhouding 
vir A het. Dit het geblyk dat sy 'n goeie vader-dogter-verhouding beteken as 
een wat deur wedersydse vertroue en begrip gekenmerk word. By D7, D8. D9 
en D10 het dit geblyk dat sy nie haar verhouding met haar vader as bevredi- 
gend beleef nie. Dit het by D9 geblyk dat sy haar vader as onbegrypend be
teken en uit D17 blyk dat sy haarself as onbekwaam (met baie swak punte) 
beteken. Teen die agtergrond van haar ervaring (". . . ek is gewoond dat dit 
is soos dit nou is . . ." D17) én in die lig van haar lae selfevaluering (D17. D18) 
saam met 'n tendens om haarself vir haar vader beter voo; te stel as wat sy 
dink sy is (D17) verkies sy dat Hannelie by haar betrokke moet wees (D7. D16).
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Net soos by die konvensionele metode van interpretasie geblyk het. blyk 
dit ook uit die gesprek met A(D1. D2. D17 en D24) dat sy wel dink dat sy steun 
en begrip van haar vader nodig het. Wat egter nie in die konvensionele me
tode van interpretasie na vore kom nie. is haar lae self-evaluerlng en haar 
arm wat haar báie pla (D5).

By D5 bring sy haarself en wat vir haar belangrik is (haar beseerde arm) sélf 
onder bespreking By D17 en D19 blyk dit dat sy haarself. ooreenkomstig haar 
persoonlike norme (D19 en D20) laag evalueer en beteken as onbekwaam 
en minderwaardig. Om háár selfkonsep (waarby lae selfagting geinkorpo- 
reer is) te beskerm. wil dit by D11 blyk dat sy in die verlede 'n beeld van haar
self voorgehou het (emosioneel onkwesbaar en onafhanklik — D12) wat sy in- 
derwaarheid nie is nie. By D5 ( " . . .  nie meer is wat ek gewees het nie") en by 
D6 ("Ek is nie meer soos ek altyd was nie") blyk dit dat sy onsekerheid ten op- 
sigte van haar eie identiteit beleef; dat sy huidiglik nie meer ooreenkomstig 
háár betekenisse. norme. eise en standaarde dieselfde persoon van vroeër 
is nie. Indien die diagnostics hier van die konvensionele metode van inter
pretasie gebruik gemaak het. kon geinterpreteer word dat A om een of an- 
der rede skuldig voel terwyl sy. teen die agtergrond van háár verwysingsraam- 
werk. identiteitsdiffusie beleef.

2.3.6 Plaat 7GF — Protokol

Dis 'n dogtertjie en haar ma wat sit terwyl haar ma vir haar uit -n boek uit lees. 
Sy lyk, sy lyk nie of sy bare geinteresseerd is daarin nie. Dis al. (Die uiteinde?) As 
haar ma klaar gelees het. sal sy opsfaan en haar poppie vat en gaan speel.

2.3.6.1 Konvensionele interpretasie — Plaat 7GF

Die moeder-dogterverhouding word raakgesien. Afwysing van die moederfi- 
guur (”. . .  nie baie geinteresseerd. . . " )  as konfrontasiefiguur ("sy. . .  uit 'n boek 
lees . . teenoor die behoefte om aanvaar te word, lê aan die basis van 
die konflik. Hier is aanduidings van infantiele regressie (" . .  . dogtertjie. . en 
" . .  . gaan speel. . .") sonder hoopvolle verwagting op emansipasie ( " . . .  dis 
al . . .’’). Die kort verhaal en die konkrete beskrywing dui op kommunikasie- 
armoede en min emosie wat weer aanduidend van 'n gebrek aan warmte is.
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2.3.6.2 Gesprek met A oor Plaat 7GF

D1: Vertel my meer van n dogter en haar ma
A: 'n Dogter en haar ma is veronderstel om baie na aan mekaar te wees om

my gevoel, om gevoel te kan deel. Dat hulle mekaar kan verstaan en weet 
hoe. .. sy moet weet hoe haar ma voel en haar ma moet weet hoe sy voel.

D2: Hierdie dogtertjie van jou verhaal en haar ma. het nie daardie wedersydse
gevoel nie. Ken jy iemand wat in dieseltde posisie is. iemand wat nie daar
die wedersydse gevoel het nie?

A: Ek en my ma.

D3: Jy voel dan ook dat jy "n beter verhouding met jou ma wou gehad het.
A: Ja Dit sou vir ons albei beter gewees het.

D4: Vertel my hoe jy dit graag sou wil hê.
A: Ek sou net graag wou gehad het dat ons mekaar beter kon verstaan Dat

sy my sal respekteer hoe ek oor 'n saak voel en dat ek haar sal respekteer 
oor hoe sy oor 'n saak voel. sodat ons mekaar beter sal verstaan.

D5: Jy het "geinteresseerd" in jou verhaal gebruik. Vertel my meer daarvan.
A: Belangstel in wat iemand doen

D6: Sy stel dus nie belong in wat haar ma vir haar uit die boek lees nie
A: Ja. Dit is miskien maar net 'n verhaal wat vir haar má mooi is en nou wil haar

ma hë sy moet dit hoor

D7: Die dogtertjie voel lus om liewer pad te gee
A: Ja

D8: Hoe voel jy ten opsigte van jou ma?
A: Ook soos die dogtertjie. dat ek my eie ding wil doen.

D9: Voel jy jou ma verstaan jou?
A: Nee.

D10: Wat verstaan die dogtertjie se ma nie?
A: Sy verstaan me hoe sy voel nie. Sy wil net emosionele bystand hê en haar

ma kan dit nie verstaan nie.

D11: Jyselt?
A: Ag ek weet nie hoe my ma oor die storie voel nie. maar ag. ek moet net

aangaan in die lewe. Ek weet me hoekom sy so optree nie Seker maar om- 
dat sy so groot geword het in die lewe Ek kan haar nie kwalik neem daar- 
oor nie.

2.3.Ó.3 Onfleding van die gesprek met A oor Plaat 7GF
/

By D1 is gepoog om vas te stel watter betekenis 'n dogter-moeder-verhouding 
vir A het. Dit het geblyk dat sy 'n dogter-moeder-verhouding beteken as 'n ver-
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houding wat deur wedersydse begrip en emosionele binding gekenmerk word. 
By D2. D4 en D10 blyk dot sy haar verhouding met haar moeder as onbevre- 
digend beleef en dat wedersydse ogting. erkenning en begrip in hierdie ver
houding ontbreek.

Uit die gesprek het by D3 geblyk dat sy dink dat dit wel vir haarself én haar 
moeder beter sou gewees het as daar 'n beter verhouding tussen hulle was. 
Teen die agtergrond van haar ervaring van die verlede met 'n vir háár onbe- 
grypende en onbetrokke moeder. beteken sy die situasie as onophefbaar 
(D11). omdat haar moeder. volgens háár betekenisgewing. nie toegerus is 
om aan haar die emosionele steun wat sy nodig het. te verleen nie (D11). In 
A se . . maar ag. ek moet net aangaan in die lewe” (D11) wil dit ook blyk 
dat sy moedeloos voel en by D6. D7 en D8 wil dit voorkom of negatiewe pola- 
risasie in hierdie verhouding plaasgevind het. By D11 blyk dit egter. soos ook 
reeds by die gesprek oor Plaat 1 (D5), dat sy nie haar moeder kwalik neem 
nie. maar dat moeder én dogter (D1. D2. D3. D4) gesamentlik verantwoorde- 
lik is vir 'n goeie verhouding.

Indien die konvensionele metode van interpretasie hier toegepas is. kon die 
diagnostikus vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk konflik en konfrontasie tus
sen moeder en dogter gesien het. Uit die gesprek met A het dit egter geblyk 
dat sy onbetrokke by haar moeder is (D6 tot D8), dat sy haarself beteken as 
op haarself aangewese en haar moeder beteken as moeder op wie se emo
sionele steun sy nie kan aanspraak maak nie (D10). In die konvensionele in
terpretasie het dit wel, soos ook uit die gesprek met A geblyk het, duidelik ge- 
word ddt A se verhouding met haar moeder gekenmerk word deur 'n gebrek 
aan kommunikasie en affektiewe warmte.

Nota. Aangesien die protokolle op die ander plate, en gesprekke met A 
oor dié protokolle. geen verdere bydrae tot dit wat reeds bekend geword het, 
gelewer het nie. word die ander plate nie bespreek nie.

2.4 Samevatting van die gesprekke met A

Uit die gesprekke met A oor haar T.A.T.-protokolle het dit duidelik geword dat 
sy die T.A.T.-plate aan die hand van haar persoonlike (of haar interne) verwy
singsraamwerk gepersipieer. geïnterpreteer en geévalueer het.

2.4.1 Betekenisgewing

A het aan die hand van die volgende. vir háár spesifieke betekenisse. aan 
die T.A.T.-plate betekenis gegee:

Sy beteken haarsélf as 'n sosiale mislukking en as deur, vir haar belangrike, 
ander persone verwerp (Plaat 1). Sy beskou haarself as alleen en op haarself 
aangewese (Plate 1 en 2). Sy evalueer haarself as waardeloos, minderwaar- 
dig. haar in-die-wêreld-wees as sinloos (Plate 1, 2 en 3 BM) en as onbekwaam
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(Plaat 6GF). Sy beteken haar ouers as onbegrypend (Plate 1 .6GF. 7GF) én saam 
met onderwysers. vriende en dié se ouers as onregverdig (Plaat 1).

Verder beteken sy haarself as iemand met baie foute en tekortkominge (6GF) 
én sy beskou haar beseerde arm as die bron van al haar probleme (6GF).

2.4.2 Betrokkenheid

A het aan die hand van haar eie oorbetrokkenheid by haarsêlf, háár een- 
saamheid en die opheffing van haar eensaamheid. haar T.A.T.-protokolle ver- 
skaf. Haar intense betrokkenheid by haar eensaamheid en die opheffing daar- 
van word dan ook die deurlopende tema van eensaamheid in al haar 
T.A.T.-protokolle.

2.4.3 Be I e wing

A het, teen die agtergrond van haar eie en vir háár spesifieke belewinge, per- 
sone op die T.A.T.-plate waargeneem . Sy beleef verwerping (deur vir haar 
belangrike ander persone) met gepaardgaande intense belewing van een
saamheid. hartseer en ongelukkigheid Pogings om haar probleme (eensaam
heid) op te los het nie geslaag nie en sy beleef mislukking op mislukking en 
voortspruitend hieruit voel sy moedeloos en hulpeloos. Sy voel ontevrede en 
onvergenoegd met haarself en sy beleef minderwaardigheid.

2.4.4 Selfidentiteit en selfkonsep

Tydens die gesprekke met A het geblyk dat sy onsekerheid ten opsigte van 
haarsélf beleef en 'n gebrek aan selfvertroue het. Veral by Plaat 6GF blyk dit 
dat sy diskontinuiteit ten opsigte van haarself beleef — dat sy. nadat haar arm 
seergekry het, haarself nie meer aan die hand van haar selfkennis, ken en 
verstaan nie. Haar "vroeere" self, deur onegte betekenisgewing (onafhanklik. 
emosioneel koud en so meer) geskep. is tydens haar armbesering ontmasker 
(sy is afhanklik van hulp en emosionele steun, sy het leer lief kry, en so meer) 
en weens haar diffuse identiteit is sy met haar armbesering sonder 'n vaste 
basis as vertrekpunt om haar probleme te oorbrug. Sy voel onseker van haar
self en het 'n gebrek aan selfvertroue.

Dit het ook verder geblyk dat sy haarself laag evalueer en beskou as onbe- 
kwaam en minderwaardig. Haar onrealisties-lae selfkonsep manifesteer in haar 
moedeloosheid, gebrek aan selfvertroue. lae selfagting, swak selfaanvaar- 
ding (wat grens aan selfverwerping) swak liggaamsbeeld. pre-okkupasie met 
haarself. en haar eensaamheid.

Met verwysing na haar diffuse identiteit en haar lae selfkonsep het sy waar
geneem, gelnterpreteer en geëvalueer terwyl sy persone op die T.A.T.-plate 
beskryf het as alleen. onseker. onbekwaam. hulpeloos, en so meer.
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2.4.5 Selfaktualisering

Omdat A identiteitsdifusie beleef en daarmee saam 'n lae selfkonsep het. kan 
sy nie van haarself loskom nie. is sy oorbetrokke by haarself. Sy bly dus met 
haarself en háár probleme worstel. Dit verhoed dat sy buite haarself kan uit- 
beweeg om haar potensiële selfheid maksimaal te kan verwesenlik. Sy kan 
dus nie tot voile selfaktualisering kom nie.

2.4.6 Relasies

As gevolg van A se eensaamheid en veral die intensiteit daarvan. is dit vir 
haar van kardinale belong om hegte vriendskappe waardeur haar onaan- 
gename belewing van eensaamheid geëlimineer kan word, aan te gaan. 
Wanneer sy wel 'n vrienskap met iemand gesluit het, is sy so betrokke daarby 
dat sy soveel van die ander persoon opeis, dat dit vir horn of haar ondraaglik 
word. Alhoewel só 'n vriendskap vir A aangename belewinge van aanvaar- 
ding, liefde, en begrip — wat weer haar betrokkenheid by die ander persoon 
verhoog — inhou, word dit vir die ander persoon al meer onaangenaam. Die 
gevolg hiervan is negatiewe polarisasie by die ander persoon en 'n tendens 
by die ander persoon om toenemend onbetrokke te wees by A sodat A dan 
mettertyd deur die ander persoon weggestoot word.

Laasgenoemde word weer deur A as verwerping van haarself beleef. Dit 
lei tot die intensifisering van A se eensaamheid én verhoog negatiewe polari
sasie in haar relasie met haarself en onvergenoegdheid en ontevredenheid 
met haarself.

3. Voorbeeld B

3.1 Funksioneringsbeeld

Leerling B is 'n dogter. 16 jaar oud en in standerd 8. Haar intellektuele ver- 
moens is bo-normaal. maar haar konsentrasie en skolastiese prestasies het 
skielik verswak. Sy is ook baie gespanne, liggeraak en kla baie oor moeg- 
heid. Sy is geneig om haarself van haar gesinslede te onttrek.

3.2 Funksioneringsfenomeen

3.2.1 Gesprekke met ouers

Sy is die jongste van drie dogters en was sedert haar geboorte oorbeskerm 
deur almal in die gesm. Aan liefde, aandag en hulpverlenmg op alle terrei-
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ne, was daar geen tekorl nie. Die ouers begryp egter nie die behoeftes van 
'n adolessente dogter nie en sy is onder andere geen geleenlheid tot sosiale 
verkeer met haar portuur gebied nie. Sy was ook nie by magte om onafhank- 
lik van haar ouers in 'n koshuis te tunksioneer nie en die ouers he! haar na 
'n paar dae in die koshuis. uit die koshuis verwyder.

Volgens die ouers het die dogter 'n persoonlikheidsverandering ondergaan 
sedert sy met ’n ander dogter in haar skool bevriend geraak het. Sy was voor- 
heen 'n "ideale kind", maar tans is sy liggeraak, baie stil en huil maklik. Sy 
onttrek haarself dikwels uit die ouers se geselskap om alleen in haar kamer 
te gaan sit. Sy kla voortdurend dat sy moeg is.

3.2.2 Gesprekke met onderwyspersoneel

Die dogter is voorbeeldig en vriendelik. maar baie stil en teruggetrokke.
Haar belangstelling en motivering in haar skoolwerk het die atgelope drie 

maande verswak. Hiermee sdam. het haar prestasies ook so verswak dat sy 
tans ver onder haar vermoë presteer.

3.2.3 Gesprekke met B self

Sy is baie lief vir albei haar ouers, maar sy voel dat haar ouers (veral haar 
moeder) haar nie verstaan nie. Voorregte en geleenthede wat ander dog- 
ters geniet. word haar ontneem. Sy voel opstandig omdat sy nie met seuns 
maats mag maak nie en omdat sy nie na tiener-musiek mag luister nie.

Sy het nog nooit vantevore so 'n hegte vrienskap soos wat sy met Ria het. 
gehad nie. Volgens haar het haar ouers haar vriendksap met Ria belet. Na 
Ria met selfmoord gedreig het voel sy in 'n hoek gedryf en het sy niemand 
met wie sy kan praat nie.

Sy het voorheen geen probleme met haar skoolwerk ondervind nie. Tans 
slaap sy sleg. is uiters gespanne en kan nie behoorlik konsentreer nie.

3.3 Inskakeling van die T.A.T.

3.3.1 Plaat 1 — Protokol

Hy is baie mismoedig hier waar hy sit. Hy moes miskien iets gedoen het Ek dink 
hy moes dalk oefen met sy viool of iets. Hy is baie mismoedig want hy kry dit nie 
reg nie. (Pouse) Hy het dalk probleme gehad. voor die tyd, wat horn baie pla 
Dit kan dalk wees dat hy me no» konsentrasie het nie. Hy kan nie konsentreer op 
dit wat hy moet doen nie. want hy dink heeltyd aan iets anders wat horn pla Hy
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weet dalk nie wat hy moet doen nie. (Die uiteinde?) Ek weet nie. Hy weet in elk 
geval nie wdt hy moet doen nie. Dit is een of onder probleem wat hy nie weet 
wdt om te doen nie. Dis miskien iets wat hy verkeerd gedoen het. Dis iets wdt hom 
plo Dil is iets wot met hom gebeur het. Dis ol

3.3.1.1 Konvensionele Interpretasle  —  Plaal 1

Die impak van die prentsituasie het 'n gevoel van onmag, met gepaardgaan- 
de passiwiteit tot gevolg 'n Sterk skuldgevoel én pogings om dit te verwerk 
kom na vore. Die viool as voorwerp en oorsaak van die skuldgevoelens word 
verwerp. Sy slaag nie om haar skuldgevoelens te verwerk nie en beleef 'n ge
voel van onmag. Perseverasie om die skuldgevoelens te verwerk dui op futie- 
le pogings om op kognitiewe vlak te beweeg om die konflik op te los want 
die viool as bron van die skuldgevoel word as 'n selfopgelegde probleem 
aanvaar. . . iets anders . . . "  dui op verplasing van die vioolprobleem op 
'n diffuse, geassosieerde substituut vir dieselfde probleem as poging om weg 
te doen met die angs wat die skuldgevoel veroorsaak. Die dogter is vasge- 
vang in 'n konflik. Sy voel verplig om die viool te speel. dog dit gee aanlei- 
ding tot die skuldgevoel vanweë haar onvermoë om dit te speel. Dit is moont- 
lik dat sy gekonfronteer word om 'n gedragslyn wat strydig met haar gewe- 
tenslyn is. te volg. Sy is hieroor in konflik want ten spyte van die skuldgevoel 
wat die volg van die gedragslyn opwek. beteken dit vir haar sekuriteit.

Indien die viool haar eie seksualiteit verteenwoordig, beleef sy konflik. on- 
sekerheid en verwarring ten opsigte van haar seksualiteit en haar vroulike rol. 
Sy wil haarself dan ook van haar eie seksualiteit, as die bron van haar skuld
gevoel. distansieer deur dit te verplaas.

Sy beskik oor min egosterkte om haar probleme te hanteer en as egover- 
dediging is sy geneig om weg te vlug of om "op te gee."

3.3.1.2 Gesprek met B oor Plaat 1

D1: Vertel my meer van 'n viool.
B: Dis 'n musiekinstrument en mense gebruik dit soos ek 'n kitaar gebrulk om

as. jy hartseer is. sekere van jou emosies uit te beeld As jy hartseer is dan 
kan jy dit gebruik as iets waarmee jy ander mense ook kon laat beter voel. 
As jy vir hulle iets speel. Dit is ook iets waarmee jy in jou vrye tyd kan speel 
as jy sommer net iets wil doen.

D2; Wat verstaan jy onder mismoedig?
B: Ag as jy nie meer weet wat om te doen nie. Jy weet net nie wat om te doen

nie.
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D3: Wat dink jy kan die seuntjie so baie pla?
B: Ek weet nie. Dit is dalk een of ander probleem wat hy het. dat hy dalk 'n

probleem met sy ouers het of vriende of iets. Dat hy net probleme het en 
hy weet nie hoe om sy probleme te hanteer nie.

D4: Jy dink die seuntjie is radeloos en hy weet nie waiter kant toe nie,
B: Ja.

D5: Verlel my meer van sy mismoedigheid.
B: Ek weet nie. Hy is mismoedig. Hy is hartseer Hy lyk vir my heel depressief.

D6: Watter eise dink jy stel vioolspeel aan 'n mens?
B: Baie oefening.

D7: Maar die seuntjie kan nie oefen nie omdat iets horn pla?
8: Ja.

D8: Jy weet mos wat 'n simbool is?
B: Ja.

D9; Waarvan dink jy kan die viool 'n simbool wees?
B: Van sy probleme wat horn pla.

D10: Vertel my meer van sy probleme.
B: Ek weet nie. Miskien hou sy ouers nie van sy vriende nie. Hulle dink sy vrien

de beinvloed horn verkeerd.

D11: Veronderstel jy was die seuntjie. vertel my hoe jy sou gevoel het?
B: Ek dink ek sou net soos hy gevoel het

D12: Mismoedig. hartseer. depressief?
B: Ja.

D13: Het jy self ook al sulke probleme gehad wat jou soos die seuntjie mismoe
dig gemaak het?

B: Ja.

D14: Vertel my meer van jóú probleme.
B: Ag. probleme met Ria. my ma-hulle en of ek Newer moet weggaan of nie

moet weggaan nie.

D15: Hoe sal jy jou probleme beskryf?
B: Nee. dit is seker nie heeltemal so ernstig nie.

D16: Dit is ernstig genoeg om jou hartseer en mismoedig en depressief te maak. 
B: Ja maar . . . ek beskou dinge eintlik maklik as ernstig terwyl dit eintlik nie

regtig so ernstig is nie.

D17: Verstaan ek jou reg as ek dink jy wil sé dat jy maklik ontsteld en bekom- 
merd raak?

B: Ja.

D18: En dat jy Newer nie so wil wees nie?
B: Ja.
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D19: Vertel my meer van jouself.
B Ek word vreeslik maklik lief vir lemand. Ek is eintlik . . . ek is eintlik lief vir al- 

mal gewoonlik. Ek hou eintlik van almal. Dis seker ook hoekom ek so maklik 
seerkry want ek word verskriklik maklik lief vir iemand. En ek huil vreeslik maklik 
en ek raak verskriklik maklik teruggetrokke en half depressief. Maar ek huil 
verskriklik maklik oor enigiets.

D20; Jy huil baie maklik.
B: Verskriklik maklik.

D21: En dit hinder jou.
B: Ja. want ek huil net verskriklik maklik As iets vir my mooi is dan huil ek daar-

oor. as iets my hartseer maak dan huil ek daaroor. as ek kwaad is huil ek.

3.3.1.3 Ontleding van die gesprek met B oor Plaat 1

Daar is by D1 en D6 gepoog om vas te stel wat 'n viool vir B beteken. By D9 
was dit duidelik dat 'n viool vir haar 'n simbool van probleme is en dat die 
opgawe om die probleme op te los (D3) nie hanteer kan word nie. Dit het ook 
verder geblyk dat sy die seuntjie beteken as radeloos (D2,D3).

Uit die gesprek met haar is dit duidelik dat sy haarself met die seuntjie ver- 
eenselwig en dat sy haarself beteken as onbekwaam om háár probleme son- 
der hulp van buite te hanteer (D3). Haar probleme is vir haar té ingewikkeld 
en té moeilik om op te los (D3. D4. D13), en sy het niemand om op te steun 
nie. want haar ouers keur haar vriendskap met haar vriendin at (D10. D14. 
onderhoude met ouers en haarself. par. 3.2.1; 3.2.3). Teen hierdie agtergrond 
is sy oorbetrokke by haarself, haar probleem en die oplossing daarvan (D7. 
D11) en beleef sy hartseer. moedeloosheid en mismoedigheid. (D2, D5. D12). 
By D19 en D20 het geblyk dat sy emosioneel gou betrokke raak en dat sy nie 
van hierdie aspek van haarself hou nie. D19 en D20 kan moontlik dui op n 
nood aan emosionele steun en haar eie afhanklikheid van die emosionele 
steun deur ander mense.

Indien die diagnostikus die konvensionele metode van interpretasie gebruik 
het. kon die viool as oorsaak van skuldgevoelens en/of as simbool van haar 
seksualiteit gesien word. Vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk kan daar dan 
nie by die dogter self uitgekom word nie en kon geinterpreteer word dat sy 
byvoorbeeld haar eie vroulikheid verwerp dat sy skuldig voel oor haar ge- 
drag wat nie met haar gewete versoen kan word nie.

3.3.2 Plaat 2 — Protokol
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wees dot dit geldelike probleme is. dot hulle arm is of iets. Dis hoekom hy so hard 
moet werk en sy staan daar En hierdie is seker hulle kind, wat miskien op pad 
skool toe is of iets Basies het hulle maar seker net geldelike probleme of iets. (Pou- 
se). Hierdie meisie hier voor lyk baie ongelukkig. Dit lyk asof iets snaaks. of iets 
haar pla. Hulle het dalk probleme gehad in die huis of iets. Nou moet daar iets 
gedoen word om dit op te los. Dit lyk nie eintlik asof dit die man pla nie. Hy gaan 
eintlik doodgewoon aan. Dis net die vrou en die meisie wat lyk of iets hulle pla 
(Pouse). Dit lyk of die vrou swanger is Dit kan wees dat hulle probleme het op 
hierdie stadium en dat dit hulle pla. Dat haar ma en pa dalk huweliksprobleme 
het. dat sy dalk nie weet hoe om dit op te los en haar ma ook nie. Haar pa lyk 
nie asof dit horn pla nie. (Pouse). Ek weet nie wat hulle daaromtrent sal doen nie 
want dit lyk of die man nie daaroor gepla is nie. Net die vrou en die kind, dat 
dit hulle pla en sy dalk nie weet hoe om dit reg te stel nie. Op die ou end sal die 
ma en die pa heeltemal uitmekaar gaan en die kind sal dalk wil weggaan of 
iets. Die kind omdat haar ouers uitmekaar gaan en die ma omdat haar kind daar- 
onder sal ly of iets. Dis al.

3.3.2.1 Konvensionele interpretasie  -  Plaat 2

Die dogter neem die gesinsituasie waar. maar daar is probleme binne die 
gesin. Sy identifiseer met die vrou met die boeke en " . . .  iets snaaks. iets wat 
haar pla" dui op skuldgevoelens wat beleef word. Die man word as mede- 
ganger in haar konflik gesien. as die een sónder skuldgevoel en as óórsaak 
vir hddr skuldgevoelens. Hierin is aanduidings van seksuele probleme en kon- 
flikte. "Swanger" dui dan ook op seksuele angs en skuldgevoel terwyl “huwe
liksprobleme" dui op konflikte ten opsigte van die hetero-seksuele geslagsrol 
sowel as op 'n onmag by haar om die kontlik tussen 'n homoheteroseksuele 
identiteit te verwerk.

'n Swak verhouding met die vader en 'n oorbetrokkenheid by die moeder 
en haar probleme is ook 'n moontlikheid.

3.3.2.2 Gesprek met B oor Plaat 2

D1: Jy hot hier 'n verhaal vertel oor 'n gesin. lets pla of hinder in hierdie gesin.
madr dit pld die pa nie baie nie. Vertel my meer van 'n pa 

B: As ek oor 'n pa moet praat. dan dink ek meer aan my pa. maar soos ek
hierdie man gesien het, is dit dsof hy traak-my-nie-agtig is. dsof hy, hy gee 
nie om oor wat gebeur nie. Hy is die een in hierdie situasie wdt basies nie 
omgee wdt gebeur nie. Hy is nie rérig daardeur geraak nie. Hy voel dalk 
nie rérig hartseer of so iets T . . hy is nie soos sy vrou en sy kind hartseer oor
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'n probleem of iets nie. Hy gaan maar net doodgewoonweg aan. Maar dit 
is byvoorbeeld glad nie so met my pa nie. My pa stel belong en dit pla horn 
en hy stel belong as jy huil en so aan. Ek weet nie. ek sien hierdie man net 
anders. Hy is nie gepla oor wat aangaan nie.

D2: Maar dit wdt pla pla die meisie en haar ma bare.
B: Ja.

D3: Vertel my meer oor dit wat die twee pla.
B: Miskien kan dit probleme wees met die meisie self. Sy het dalk probleme

met haar skoolwerk of iets het. . . of probleme met haar vriende of iemand 
Maar haar pa staan haar by in die saak maar dit Is net sy en haar ma wat 
met hierdie probleem gepla word.

D4: Weet die pa van die meisie se probleem?
B: Nee. dalk nie heeltemal nie.

D5: Hy het 'n idee, maar hy weet nie presies wat die probleem is nie.
B Knik "ja " met die kop.

D6: En die ma weet wat die probleem is.
B: Nee. nie heeltemal nie. Sy weet van die grootste deel van die probleem.

maar ook nie heeltemal nie.

D7: Maar die ma en die meisie is bekommerd oor die probleem.
B: Ja.

D3: Watter probleem kan so 'n meisie hé? 'n Probleem waaroor haar ma ook 
bekommerd is.

B: Ek weet nie. Sy het dalk 'n vriend of iemand aan wie sy baie geheg is. wat
dalk heeltemal verkeerde persoon is om mee vriende te wees. Dot sy weet 
dit is nie reg om vriende te wees nie. Dit is eintlik nie 'n goeie ding nie. maar 
sy wil nie graag haar vriendskap met die persoon verbreek nie.

D9: En hoe voel die ma daaroor?
B: Sy voel dit sal beter wees as daar nie so 'n vriendskap is nie. Sy verstaan

nie werklik dat die meisie baie lief is vir die persoon nie en ook nie graag 
wil afstand doen van die persoon nie.

D10: So die meisie se ma verstaan haar nie baie goed nie.
B. Ja.

D11: En haar pa verstaan haar ook nie baie goed nie.
B: Ja.

D12: Dink jy jou ma verstaan jou baie goed?
B. Nee. Nie baie goed nie. Sy verstaan maar sy verstaan nie altyd heeltemal 

nie. Sy kan nie verstaan hoe ek oor dinge voel nie.

D13: En jou pa?
B: Hy verstaan makliker my probleme. Hy dink meer soos ek oor dinge, maar

ek kan nie altyd met horn daaroor praat me. Eintlik as my ma meer soos 
hy kon verstaan het. sou ek en my ma baie meer kon gepraat het. sou ek 
baie meer kon uitpraat met my ma. Ek is bang om met my ma te praat oor
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alles wat my pla. Sy word te gou kwaad en sy rook maklik ontstel oor iets 
wat nou rërig heeltemal verkeerd lyk.

D14: Jy sou dan 'n nog beter verhoudmg met jou ma wou gehad het.
B; Ja.

D15: In jou storie sé jy die kind sal ly onder die gesin se probleem. Hoe dink jy 
sal die kind ly?

B Omdat haar ma haar nie heeltemal verstaan nie. kan haar ma en haar pa 
dalk aanneem dat sy net moet verstaan. Dat sy nou maar net moet berus 
by die saak en dit nou maar net moet verwerk Sy het dalk nie 'n sterk ge- 
noeg gees om dit te verwerk en te aanvaar nie.

D16: Sy is op pad skool toe. Waiter gevolg sal haar probleem op haar skoolwerk 
hê?

B: Haar skoolwerk sal daaronder ly. Dit sal agteruitgaan. Haar probleem kan
haar so pla dat sy heeltemal konsentrasie sal verloor in haar werk. Haar skool
werk sal heelwaarskynlik daaronder ly.

D17: Hoe voel hierdie meisie?
B Sy is hariseer. Sy weet sy kan niks doen nie. Sy kan basies niks doen nie. want,

sy kan miskien. as die probleem by háár is. kan dit wees dat sy dalk nie haar 
ouers heeltemal in haar vertroue kan neem nie en daarom verstaan hulle 
haar nie heeltemal nie. Daarom kan hulle nie heeltemal verstaan as sy din- 
ge sé of doen nie. omdat sy hulle nie werklik heeltemal kan vertel nie. om
dat hulle nie heeltemal weet wat aangaan nie.

D18: Het jy self so gevoel?
B: Ja.

D19: Hoe voel die vrou?
B: Sy sal graag wil hê die probleem moet opgelos word, maar sy dink sy weet

presies waarom alles gaan. Sy dink sy verstaan alles. maar sy is dalk onge- 
lukkig omdat sy nie mooi . . . sy sien dalk haar kind se skoolwerk verbeter 
me en dat dit dalk verswak en dat sy ongelukkig is daaroor. Sy weet nie 
dat sy me haar kind verstaan soos wat haar kind graag wil hé sy moet nie 
omdat sy me weet sy weet nie alles nie.

D20: Met ander woorde: vir haar is daar nie 'n oplossing vir haar probleem nie.
B: Ja.

D21: En sy kan nie na haar ma toe gaan met haar probleem nie.
B; Ja.

D22: Jou eie pa sal ook nie so 'n probleem verstaan nie.
B: Ek weet nie. Miskien dalk.

D23: Maar jy voel nie jy kan met so 'n probleem na horn toe gaan nie.
B: Ek weet nie. Dit is asof ek skaam is oor my probleem.

D24: Net een probleem of meer?
B. Nee. net die een tussen my en Ria. Ek weet nie. Hy sal dalk verstaan. maar 

as my ma moet uitvind ek het horn in my vertroue geneem en nie vir haar 
nie sal ons ook seker weer probleme hé.
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D25: Wie is die ons wat problems sal hé?
B: Ek en my ma. Sy sol seker weer sêdat ek isnie lief vir hoar nie, want ek neem

haar nie in my verfroue nie.

D26: Jy dink joe ma wil hê dat jy haar meer in jou verfroue moet neem as vir jou pa. 
B Knik met die kop. "Ja".

3.3.2.3 Ontleding van die gesprek met B oor Plaat 2

Net soos by die vorige gesprek is dit hier ook duidelik dat B haar probleem 
voorop stel en dat sy intens by haarself. en die oplossing van haar probleem 
betrokke is. Soveel so dat niks anders saak maak nie en haar selfaktualise- 
ring op byvoorbeeld akademiese gebied daaronder ly (D16).

B beteken haar vader as betrokke by haarself (D1), belangstellend (D1). be- 
grypend (D13. D22) en as ouer by wie sy wel hulp en steun kan verwag en 
ontvang (D3. D22). Sy beteken haar moeder daarenteen as onbegrypend (D9. 
D12). iemand wat maklik kwaad word en ontsteld raak (D13). Sy het ook nie 
vrymoedigheid om haar moeder om steun en hulp te betrek nie. Sy beteken 
haar probleem tussen haarself en Ria (D24) as van so 'n aard dat sy nie een 
van haar ouers kan nader nie (D21. D22. D23). By D8 blyk dat B haar vriendin 
beteken as verkeerde persoon om mee vriende te wees. Haar konnotatiewe 
betekenis aan haar vriendskap met Ria toegeken, lei daartoe dat sy nie van 
haar vriendskap kan afsien nie. Teen hierdie agtergrond beleef sy hartseer 
(D17). eensaamheid (D17). hulpeloosheid (D20) en moedeloosheid. Sy bete
ken haarself as onbekwaam en ontoereikend om haar probleem te kan han- 
teer (D15) en moontlik as medeverantwoordelik vir die nie-oplossing van haar 
probleem omdat sy nie haar ouers ten voile in haar verfroue neem nie (D17).

As die konvensionele metode van interpretasie gebruik is. kon aangeneem  
word dat B seksuele probleme het en skuldgevoelens en konflikte wat ook daar- 
mee verband hou ervaar. én dat sy konflik ten opsigte van haar eie-geslag 
geslagsidentiteit ondervind. Daar kon ook gelnterpreteer word dat sy 'n swak- 
ker verhouding met haar vader as met haar moeder het. terwyl uit die gesprek 
met haar die teendeel blyk waar te wees. By die konvensionele interpretasie 
kon daar nie by B se verwysingsraamwerk uitgekom word nie.

3.3.3 Plaat 3BM -  Protokol

Die een wat hier sit is in 'n baie erge senuweetoestand of lets. Ek kan nie sien wat 
dit is nie. maar dit lyk woos -n wapen. Dalk wil hy selfmoord pleeg of lets, dat iets 
horn verskriklik pla. Dat hy die dinge nie meer verder kan hanteer nie en dat daar 
memand is na wie toe hy kan gaan nie. wat met horn kan praat en wat horn kan

114



help nie Hy is net baie baie mismoedig (Pouse). Ek weet nie eintlik (Pouse) Hy 
het in elk geval seker nog niks gedoen nie. alhoewel dit tog moontlik is dat hy 
rérig al klaar iets gedoen het Dit alles dui daarop dat hy wel klaar seltmoord ge- 
pleeg het. (Pouse). Die rede hoekom hy dit gedoen het weet ek nie eintlik nie. 
Dis seker maar probleme wat hy gehad het wat hy nie kon hanteer het nie. Sy 
ouers wou dalk nie vir hom geluister het nie Toe het hy net besluit hy het geen 
waarde in die lewe nie. en dat hulle niks vir hom voel nie. So. dit sal niemand 
seker pla as hy seltmoord pleeg nie. As hy dalk nie dood is nie. ek weet nie. Mis- 
kien sal iemand beset dat hy dalk nou gehelp moet word Dis al.

3.3.3.1 Konvensionele inlerpretasie — Plaat 3BM

'n Depressiewe skuldgevoel ten opsigte van seksuele aktiwiteite. kom tema- 
ties sterk na vore. Kompulsiewe perseverasie tree hier ook duidelik op die voor- 
grond. . . seker nog niks gedoen nie alhoewel d i t . . dui  op haar poging 
om die skuldgevoel te verwerk deur die verdedigingsmeganisme van ontken- 
ning. “Sy ouers wou dalk nie vir hom geluister het nie" kan daarop dui dat 
sy ook haar ouers wil laat skuldig voel. Sy is baie depressief en 'n sterk moont- 
likheid van seltmoord is by haar teenwoordig.

3.3.3.2 Gesprek met B oor Plaat 3BM

D1: Wat beteken 'n erge senuweetoestand vir jou?
B: Dis iets wat jou vreeslik pla. Dit werk op jou senuwees as jy nie weet hoe om

dit te hanteer nie; jy het nie 'n oplossing vir jou probleem nie. Dit is halt eint
lik depressief. As jy heeltemal depressief raak oor jou eie probleem en jy 
kan hom self nie oplos nie. Daar is persone wat dalk weet van jou probleem 
maar hulle kan jou ook nie rêrig help nie.

D2; Vertel my meer van sulke probleme wat 'n persoon só kan pla.
B: Ek weet nie. Dalk as 'n mens se ouers jou nooit verstaan nie. Jy voel hulle

verstaan jou nie. Jy kan sê en doen net wat jy wil maar hulle verstaan net 
nie. Hulle verstaan nie hoekom redeneer jy op so 'n sekere monier oor sake 
nie. En ook dan as jy weet jy kan hulle nie in jou vertroue neem nie . . . jy 
kan hulle nie alles vertel nie. Jy weet dan dit is bdsies jou eie skuld woarom 
hulle nie verstaan nie. omdat jy hulle nie in jou vertroue neem nie. Maar 
die probleem is dalk so groot dat jy dit nie kan doen nie. Jy het nie die moed 
om hulle heeltemal in jou vertroue te neem nie. En dan kan dit as gevolg 
daarvan wees dat 'n mens kan seltmoord pleeg want jy voel dit help in elk 
geval nie. want jy kan dit nie self oplos nie en jy kan nie met iemand anders 
daaroor praat nie
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D3. Jy voel die persoon in jou verhaal het so 'n probleem.
B: Ja.

D4; Jy sé ook dot hierdie persoon voel dot hy geen waarde meer het nie. Ver- 
tel my meer van waarde hé.

B: 'n Mens voel seker dat jy waarde In die lewe het as jy voel jy beteken iets
vir iemand. Dat. . . daar is mense wat vir jou lief is en daar Is mense wat 
nie eintlik athanklik van jou is nie, maar mense wat Jy weet wat halt verlore 
sal wees sonder jou, wat nie sal weet wat om te doen sonder jou nie. En 
dan . . . ek dink enige mens wil graag weet hy het waarde in die lewe. hy 
is belangrik vir iemand anders.

D5: En sy ouers? Beteken daardie persoon niks meer vir sy ouers nie?
B: Ja, ek dink hy voel dalk so. dat hy niks meer vir sy ouers beteken nie. Hulle

verstaan horn nie. Hulie wil horn nie verstaan nie. Hulle wil dalk nie rérig heel- 
temal verstaan nie. Dit wat hulle wel weet is 'n probleem. Hulle verstaan dit 
nie. Hulle probeer nie hard genoeg nie. Dit is hoe hy dalk voel.

D6: Was jy selt al in so 'n erge senuweetoestand?
B: Ja.

D7: Het jy al soos daardie persoon gevoel?
B: Ja.

D8: Vertel my meer daarvan
B. So 'n ruk terug. toe my probleme so ernstig was. Ek het niemand gehad om 

mee te praat nie. Ek het geweet: niemand kan verstaan nie. want niemand 
weet nie. Niemand weet van my probleem nie. ek kan met niemand daar- 
oor praat nie en ek selt kan dit nie oplos nie.

D9: Toe het jy ook moedeloos gevoel en jy het gevoel jou ouers verstaan jou nie.
B: Ja. Toe het ek en my ouers ook baie vasgesit.

D10: Op daardie stadium het jy moedeloos gevoel. heeltemal alleen. Die lewe 
het niks vir jou beteken nie.

B: Ja.

D11: Voel jy regtig so?
B: Ja.

D12: Wat dink jy maak 'n mens se lewe sinvol of betekenisvol?
B: Net dat mense gee om vir jou. mense is lief vir jou. Jy beteken iets vir iemand

anders En dat ander mense baie omgee vir jou.

D13: Waiter ander mense?
B: Jou ma en pa. ander gesinslede. jou vriende. Eintlik . . . ek wil hé almal moet

lief wees vir my. Ek kan dit nie verdra as ek weet iemand is nie lief vir my 
nie. Dan sal ek enigiets doen om daardie iemand so ver te kry dat hy van 
my hou. Ek hou nie daarvan om te weet iemand hou nie van my nie. Selfs 
juffrou M . . .  as ek in haar klas inkom wil ek nie eers vir haar kyk nie want 
ek weet sy hou nie van my nie.

D14: Hou jy  van alle mense?
B: Ja. Meeste mense.
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D15: Daar is tog sekere mense waarvan jy nie hou nie.
B: Ja.

D16: Maar jy wil hé dot alle ander mense vdn jou hou
B: Nee. seker nie. Ek dink nie olle onder mense hou von my nie. Ek doen seker

dinge wot onder mense nie von hou nie.

D17: Is jy regverdig teenoor jouselt om te verwog dot olle onder mense van jou 
hou?

B: Nee Seker nie.

D18: In jou verhaal sé jy die vrou het nie meer rede om te lewe nie. Wat dink jy 
is 'n rede om voor te lewe?

B: Ag. dal jy gelukkig is. mense is lief vir jou.

D19: Alle mense?
B: Seker maar net party mense. Dit is tog belangrik om te dink meeste mense

hou von jou. Ek hou nie doarvan as mense nie van my hou nie.

D20: Hoe weet jy sekere mense hou nie van jou nie?
B: Sommer as hulle na my kyk sien jy hulle hou nie van jou nie

D21: Weet jy dit ot dink jy dit?
B: Ek dink hulle hou nie van my nie.

D22: Het hulle rede om nie van jou te hou nie?
B: Nee hulle het nie regtig rede om nie van my te hou nie. Nee. Hulle hou se

ker nie regtig van my nie.

D23: Wat jy eintlik wil sé is: Ek dink hulle hou nie van my nie. Ek het hulle nie regtig 
rede gegee om nie van my te hou nie.

B: Ja.

D24: Waarvan van jouselt hou jy van?
B: Ek weet nie of daar iets van myself is waarvan ek hou nie Nee. Ek hou nie

baie van myself nie. Ek het vreeslik baie simpel swak punte.

D25: Waiter ander swak punte het jy?
B: Ek huil verskriklik maklik. Ek kry te maklik jammer. Ek is baie impulsief en dan

sé ek maklik die verkeerde ding.

D26: Is dit al?
B; Nee. Ek is . . . ek kan nie oltyd probleme alleen hanteer nie

D27: Jy voel jy het nie genoeg selfvertroue om probleme te hanteer nie.
B: Eintlik het ek baie min selfvertroue.

D28; Hoe bedoel jy nou?
B. Ek is bang om te praat in die klas. Ek is bang ook om alleen te wees. 

D29: Hoe bedoel jy. jy is bang om te praat?
B: Ek is bang ek së iets simpels en dan lag die ander kinders vir my of die on-

derwyser dink ek is dom-onnosel. 1

D30; Hoe bedoel jy jy is bang om alleen te wees?
B: Vir my is dit belangrik dot ander mense van my hou. vir my lief is.
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D31: Jy het ook al gevoel jou lewe is waardeloos en jy beteken ook niks vir jou 
ouers nie.

B: Ja. Ek het al baie gevoel my pa is nie lief vir my nie.

D32: Die tyd toe jy problems gehad het.
B: Dit wos veral in daordie tye. moor vroeér ook al. Maor dit wos verol in sulke

tye wanneer ek en my po so vosgesit het. dot ek gevoel het my po is nie 
lief vir my nie. Moor tog. hy sol baie na my toe kom en sê hy dink my ma 
is verkeerd en ek is reg. maar hy wil nie voor my ma dit sé nie. want hy is 
bang sy is kwaad vir horn.

D33: Maar jy het gesé jy het al baie kere gevoel jou pa Is nie lief vir Jou nie.
B: Ek en my suster wat net ouer is as ek voel rêrig so. Ons voel my pa is die

liefste vir my oudste suster. dan vir my en dan vir haar. Sy en my pa het ver- 
skriklik baie vasgesit en toe haar en my pa se verhouding beter is. toe be
gin ek en my pa weer vassit. Ek weet nie. ek het net alles verkeerd gedoen, 
alles wat ek gedoen het was verkeerd in sy oe. Maar ek dink met Ria se 
storie het hy eintlik weer begin verstaan.

D34: Dink jy hy weet wat tussen jou en Ria gebeur het?
B: Nee.

D35: Hoe bedoel jy dan hy het beter begin verstaan?
B: Ek weet nie. As ek net iefs goeds van Ria noem dan is my ma net heeltemal

negatiet. My ma sé nee. Ria is nie so nie. E k . . en dan . . .  ek word vreesllk 
kwaad vir my ma. want ek voel ek het meer rede om negatiet te voel oor 
Ria as wat sy het. Ek het ten minste 'n rede en sy het nie rêrig nie. behalwe 
dat ek haar kind is en dat Ria my met selfmoord gedreig het. Ek dink dit 
was vir my ma die verskriklikste ding wat met my kon gebeur het. Net die 
idee, maar my pa het dit nie so ernstig opgeneem nie. Ek dink hy het dit 
basies soos ek opgeneem. Hy verstaan. Hy sou beter verstaan. . .  As hy weet. 
sal hy verstaan. Hy sal ook nie heeltemal vir Ria iets wou aandoen nie. soos 
my ma me. Sy sal heeltemal. . .  sy sal nie verstaan nie. Sy sal nie Ria se kant 
probeer verstaan nie. want sy voel sy haat vir Ria.

3.3.3.3 Onfleding van die gesprek met B oor Plaat 3BM

Hier is dit ook duidelik dat haar probleme, net soos by die vorige twee plate, 
die fokuspunt in haar verwysingsraamwerk is, én dat sy oorbetrokke is by haar- 
self en haar onvermoë om haar probleme op te los (D1. D8). By D13 word eg- 
ter meer lig op háár probleem gewerp én die vermoede wat by die ontle- 
ding van die gesprek oor plaat 1 (par. 3.3.1.3) ontstaan het, bevestig. By D13. 
D18 en D19 het geblyk dat B 'n intense nood aan aanvaarding deur- en Iief- 
de van ander persone beleef en dat sy by die bevreaiging daarvan, volgens 
haar siening (betekenisgewing). emosionele sekuriteit kan beleef. Sy evalu- 
eer haarself laag en beteken haarself as persoon sonder selfvertroue (D27).
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onbekwaam om sonder hulp haar problems te hanteer (D2. D8) en as min- 
derwaardig (D4. D5, D13. D31) én dat niemand vir haar omgee nie (D12). Haar 
nood aan aanvaarding en liefde is in haar vrienskap met Ria bevredig. maar 
ná haar probleme rondom haar vriendskap met haar én die beset dat sy nie 
die beste geselskap vir haar is nie (plaat 2., par. 3.3.2.3) het die belewing van 
verworpenheid. ongeliefdheid en waardeloosheid verhoog. Teen hierdie ag- 
tergrond beleef sy eensaamheid (D8). moedeloosheid (D9) en haar in-die- 
wêreld-wees as sinloos. Sy het dan ook 'n onrealistiese lae selfkonsep en sy 
dink miri van haarself (D29).

Uit die gesprek met B het ook geblyk dat die konvensionele interpretasie 
met seksuele aktiwiteite en gepaardgaande skuldgevoelens as sentrale te- 
ma. nie tot B se verwysingsraamwerk en háár probleem deurgedring het nie. 
Daar kon nie tot háár selfgesprek en háár betekenis- en belewingswêreld uit- 
gekom word nie.

3.3.4 Plaat 3GF -  Protokol

Hierdie meisie is ook baie hartseer lemand het iets vir haar gesé wot haar baie 
hartseer gemaak het. iets het in elk geval gebeur wat haar baie seergemaak 
het (Pouse). Nou wil sy net wegkom van dit wat haar seermaak. Sy sal ook miskien 
iets onverantwoordelik wil aanvang. Sy is baie hartseer sodat sy selfmoord sal kan 
pieeg of iets Miskien haar man of haar ouers het iets vir haar gesé wat haar baie 
seergemaak het. Dit is iets wat haar pla en sy weet nie wat om te doen nie. Sy's 
baie desperaat Sy wil nou vlug van dit wat haar pla . . wat haar pla . .. wat 
haar seergemaak het. . . die persone wat haar seergemaak het. Dit is nou of sy 
na buite toe gaan om dit uit te sorteer. Sy wil dit op haarself probeer reg maak. 
(Wat dink jy het vooraf gebeur wat haar so hartseer gemaak het?) Ek weet nie. 
Haar ouers het haar dalk net belet om iets te doen wat sy graag wou doen. of 
om met sekere mense te praat of iets. Dis al.

3.3.4.1 Konvensionele interpretasie  -  Plaat 3GF

("Dit is iets wat haar pla . . .  . dit wat haar pla . .  . wat haar pla . . . ") dui 
op haar skuldgevoelens ten opsigte van die seksuele waardeur sy oorspoel 
word. Hierdie tema word dan ook telkens in haar vorige protokolle herhaal. 
Haar funksioneringsbeeld (wat moontlik homoseksuele aktiwiteite is) wat stry- 
dig met haar gewetensbeeld (heteroseksuele) is. is die oorsaak van haar kon- 
flik. angs én skuldgevoel. ( " . . .  net wegkom van . . .") dui op ontvlugting van 
die kontlik en skuldgevoelens en (“ . .  . sodat sy selfmoord sal kan pieeg") dui 
op haar konflik-oorspoeldheid en desperaatheid om, indien nodig. daarvan 
weg te vlug deur selfmoord te pieeg
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3.3.4.2 Gesptek met B oor Plaat 3GF

D1: Vertel my meer van die meisie.
B: Sy voel seker ook waarskynlik niemand verstaan haar nie. niemand wil haar

verstaan nie. Dit is seker basies net haar probleem wat sy nle weet hoe om 
op te los nie. Haar ouers wil ook dalk nie verstaan nie en hulle sê dalk ook 
onwetend dmge wat haar seermaak En dan weet sy nie hoe sy dit moet 
verwerk nie. want sy het alreeds 'n groot probleem wat sy eintllk vir haar 
self moet hou. wat sy nie met hulle kan deel nie. As gevolg van die felt dat 
hulle nie presies weet wat is die probleem nie. sê hulle maklik dinge wdt 
haar seermaak omdaf hulle nie rêrig verstaan nie.

D2: Neem sy haar ouers kwalik?
B: Ja. Ek dink sy neem hulle kwalik in ‘n mate. Sy het nie rêrig rede om hulle

kwalik te neem nie. maar sy voel miskien: Ja wel. dit is haar eie skuld want 
sy praat dan nie met hulle nie. maar sy voel miskien dit is hulle skuld omdaf 
sy weet hulle sal nie verstaan nie. Dit is hoekom sy nie met hulle praat nie, 
want sy weet dit sal haar niks help nie.

D3: Sy dink al praat sy met hulle daaroor sal hulle dit nie verstaan nie.
B: Ja. Dit sal dit net vererger.

D4: Die meisie is so desperaat dat sy sal selfmoord pleeg. Het jy self al so gevoel?
B: Ja. Net een keer het ek so gevoel en ek wou selfmoord pleeg maar ek weet

me. Ek voel nie maklik so nie want die oomblik as ek net aan so iets dink 
dan dink ek: nee. dit is nie rérig die moeite werd nie. Dit moet iets verskrik- 
liks wees wat 'n mens dryf om rérig selfmoord te pleeg. Ek sal dit nie som- 
mer doen nie.

D5: Die meisie worstel met 'n probleem. Sy wil met niemand praat nie. Sy voel
haar ouers verstaan haar nie. Het jy al so gevoel?

B: Ja. ja we l . . .  Die probleem van my en Ria en net as ek . ..  Al het ek 'n klei-
nerige probleempie . . .  my ma-hulle verstaan dit altyd verkeerd. As ek by- 
voorbeeld vassit met 'n seun in die klas. As ek dit vir my ma vertel dan neem 
sy dit altyd baie ernstiger op as wat dit rérig is. Daarom kan ek nie eintlik 
met haar gesels oor so iets nie want sy neem 'n saak te ernstig op. Sy neem 
dit in elk geval verkeerd op.

D6; So. jy voel jy kan nie eintlik met jou ma gesels oor probleempies wat jy het 
nie. want sy verstaan dit nie reg nie.

B: Knik met die kop "Ja".

D7: Jou pa?
B; Ek weet nie. Ek dink hy sa l . . .  ek dink hy sou dalk beter verstaan het. Maar 

ek kan nie rérig sé hy sou beter verstaan het nie. omdat ek horn nie soveel 
keer in my vertroue neem soos my ma nie. En dis hoekom ek weet my ma 
sal dit nie verstaan nie. Omdat my pa baie dinge verstaan dink ek hy sdl 
verstaan. maar miskien sal hy dit nie verstaan nie omdat ek nie gewoonlik 
met my probleme na horn toe gaan nie.
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Weer is dit B se probleem wat voorop gestel word en soos voorheen kan sy 
nie 'n oplossing vind nie (D1). By D5 en D7 het geblyk dat sy aan die hand 
van haar ervaring (betekenisgewing) antisipeer dat haar ouers haar nie die 
nodige begrip en steun sal kan verleen nie. Sy is dan ook nie geneë om haar 
ouers by haar probleem te betrek nie (D1. D5. D7). Dit wil ook blyk (D2) dat 
sy haar ouers beteken as medeverantwoordelik vir háár onwilligheid om hul- 
le by haar probleem te betrek. Alhoewel haar probleem vir haar onoplosbaar 
blyk te wees, beskou sy dit nie as ernstig of groot genoeg om selfmoord te 
pleeg nie (D4) en sal sy liewer óf daarmee saamleef of self 'n oplossing soek 
(D1).

By die konvensionele interpretasie kon geinterpreteer word dat sy 'n kandi- 
daat vir selfmoord is in 'n poging om van haar homo-heteroseksuele konflik 
en gepaardgaande skuldgevoelens te kan ontvlug. Uit die vorige gesprekke 
met haar het geblyk dat haar probleem nie seksueel van aard is nie en in 
hiérdie gesprek het dit duidelik geword dat sy nie haar probleem as ernstig 
genoeg beteken om selfmoord te pleeg nie.

Nota: Die persone op plaat 4 is deur B as 'n man en sy vrou waargeneem en 
die gesprek met haar oor dié plaat kon nie meer oplewer as wat reeds be- 
kend geword het nie. Plaat 4 is dan ook nie hier ingesluit nie. Plaat 5 is ook 
weggelaat aangesien die gesprek met haar ook nie meer inligting as wat 
reeds bekend is, verskaf het nie.

3.3.5 Plaat 6GF — Protokol

3.3.4.3 Ontleding van die gesprek met B oor Plaat 3GF

Hierdie man lyk baie sadisties. Dit lyk ot hy iets gesé het wdt die vrou baie geskok 
het en dat sy baie ontsteld is oor dit wat hy gesê het. Maar hy. dit lyk nie of iets 
horn pla nie. Dit lyk nie of dit hom pla omdat hy iets gesê het nie. Maar hy het 
beslis iets gesé wat haar baie ontstel het. Hy dreig haar dalk of pers haar at oor 
een of ander rede (Pouse). Sy, sy het geen verweer me. Sy kan niks doen nie. Sy 
weet nie wat om te doen nie. want dit lyk of hy 'n baie sterk persoon is. Dit pla 
hom geensins oor wat hy gesê het nie. Hy gee nie om oor wat hy gesé het nie. 
Hy het seker bedoel wat hy gesé het. Hy het seker bedoel om haar seer te maak 
of om haar skrik te maak. of om haar bang te maak. Sy lyk bang, verskrik. panie- 
kerig. Sy weet nie wat om te doen nie. Sy sol miskien net wil wegkom van hom 
af. As sy net kan dink oor wat hy gesé het en as sy net kan wegkom van dit wat 
hy gesê het. Hy kon dalk vir haar gesê het as sy. hulle was dalk goeie vriende 
gewees of dit is dalk haar man en dat hy om een of ander rede met haar vasge- 
sit het of iets en hy dreig haar dalk om homself ot haar iets aan te doen as sy 
dit nie wil verander nie. Sy is miskien nie in die posisie om dit te verander nie. Sy 
kan niks daaraan doen nie. al wil sy.
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3.3.5.1 Konvensionele interpretasle — Plaal 6GF

Sy maak van hierdie verhouding wat eintlik 'n vader-dogter-verhouding uit- 
beeld weer 'n intieme verhouding **.. . geen verweer nie . . dui op haar mag- 
teloosheid om die keuse ten opsigte van die gewetensbeeld. in haar konflik 
tussen gewetensbeeld en funksioneringsbeeld. uit te oefen. "Sy" Is gewetens
beeld en "Hy" is tunksioneringsbeeld ten opsigte von 'n gedwonge gedragslyn 
en gevolglike skuldgevoel. Die "hy" is die ander party in die veroorsaking von 
die skuldgevoel. Die woord "sterk" (persoon) bring die intensiteit van haar kon
flik na vore. Herhaling van "gesê het" dui op 'n daad (moontlik von seksuele 
aard) wat weggedink (rasionolisering) wil word. "Haor man" dui op die funk
sioneringsbeeld (en gedraglyn) as een been van die konflik en sy wil die funk
sioneringsbeeld aanvaar as verwerking van angs wat weens die konflik ont- 
staan het. "Hy dreig h oar . . . "  en . .  sy kan niks daaraan doen nie . . dui  
op haar belewing van die onophefbaarheid van haar konflik. Albei teenstry- 
dige beelde (gewete x gedrag) is vir haar ewe aanvaarbaar én onaan- 
vaarbaar.

3.3.5.2 Gesprek met B oor Plaat 6GF

D1: Jy voel daardie meisie word gedwing om iets te doen wat sy nie wil doen
nie. sy is heeltemal vosgeloop. daor is nie vir haar raad of hulp nie. Het jy 
self ook al só gevoel?

B: Ja.

D2: Wie was die ander persoon wat jou so laat voel het?
B: Ria.

D3: Sy het iets gesé of gedoen wat jou bang gemaak het.
B. Ja. Dit het al partykeer gebeur. maar daardie dag in die kleedkamers toe 

sy haarself woo doodmaak. het ek so gevoel. Daar was niks wat ek kon doen 
nie. Ek meen wat kan ek nou doen, hoe kan ek haar van die idee afkry om 
haorself dood te maak. Ek het basies geweet ek kan niks daaraan doen 
nie. behalwe om daar te staan en haar te soebat sy moet dit nie doen nie.

OJ: En het sy ander maniere ook gebruik?
B: Nee. sy het altyd sulke goed geinsinueer en dit so in die lug laat hang.

D5: Jy het gevoel jy kan niks daaraan doen nie.
B: Knik met die kop "Ja".

D6 . Was daar al ander situasies waarin jy voel jy kan dit nie hanteer nie?
B: Daar was seker ander situasies. maar ek kan nie nou aan spesifieke situa

sies dink wat ek so gevoel het nie.

D7: Was daar al enige ander situasies. soos byvoorbeeld skoolwerk waarin jy 
gevoel het. jy kan die situasie nie hanteer nie?

B: Nee wat.
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D8: Vertel my meer van jou en Ria
B; Ek . ..  Ek weet nie. Miskien was ek simpel gewees om . . . Dit het my verskrik- 

lik gepla. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het nie geweet wat om 
te doen nie of ek vir haar moef sé vat die pdd en moet nooif weer met my 
pradt nie. en ek het nie geweet of ek vir haar moet sê ons kan maar vrien- 
de wees sy moet net nie . . . ek het nie geweet wat moet ek vir haar sê nie. 
Ek wil n ie. . . ek wou nie gehad het ons moet kwaai vriende wees nie. Want 
nou nog. as ons in die klas sit en iemand sê iets of iemand sing 'n liedjie 
wat sy dalk . . . wat ek weet dot sy baie daarvan hou . .  . ek weet nie. Sy 
kyk my nog baie beskuldigend aan. Soos gisteraand met my en Anton. Sy 
praat nie met my nie Sy kyk my net so aan sodat ek sommer omdraai en 
loop. Ek weet nie. ek voel net so skuldig. En dan weet ek ook nie waaroor 
voel ek skuldig me. Ek het niks gedoen nie. En toe ek vir haar moes sé ons 
kan nie meer vriende bly nie. het ek nie geweet hoe ek dit moet doen nie. 
Ek was bang sy reageer op verkeerde manier. Ek weet nou nog nie of Ria 
rêrig lief was vir my nie.

D9: Wat jy dan eintlik wil sé is dat jou hart en jou verstand nie dieselfde taal ge- 
praat het nie. dat jy anders gedink het as wat jy gevoel het.

B: Ja. Ek was baie lief vir Ria gewees. maar daar was van die begin at proble-
me want my ma het van die begin at nie van haar gehou nie. Ek weet. ek 
het seker verkeerd gemaak om met haar vriende te bly. Ek was baie lief 
vir Ria. Sy was die eerste vriendin vir wie ek so liet was.

D10: Het daar iets gebeur wat jou verstand vir jou laat sé het: nou kom daar 
moeilikheid?

B: Ja. Eintlik het die hele stone daardie Maandag al begin en toe he» ek be
set nou is die storie (verwys na haar verhouding met Ria) besig om in 'n ver
keerde rigting te gaan. Toe het sy vir die eerste keer haar kans gevat en 
ek het niks gedoen nie. ek het net nie geweet wat om te doen nie. Daarna 
het ek begin dink ons moet uitmekaar gaan.

D11: Waiter ander gevoelens het jy gehad?
B: Ek dink ek het haar jammer gekry. Ek dink dit was seker my groot swak punt.

Dit is seker my groot swak punt. Ek kry altyd almal jammer. Omdat ek ge
weet het sy het probleme met haar arm en probleme met haar ma-hulle. 
toe het ek haar jammer gekry.

D12: Waiter ander swak punte het jy?
B: Dat ek so maklik jammer kry. dat ek so lief word vir ander. Ek wys my gevoe

lens te maklik.

3.3.5.3 Ontleding van die gesprek met B oor Plaaf 6GF

Hierdie plaat, wat oorspronklik gekies was om die vader-dogter-verhouding 
te verken, neem B vanuit háár verwysingsraamwerk, weer as 'n probleemsitu- 
asie waar. Die twee figure word,dan ook, aan die hand Van dit wat die fo- 
kuspunt in háár verwysingsraamwerk vorm. as tydgenote (D1) en nie as 'n va-
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der en 'n dogter nie. beteken. Indien hier van die konvensionele metode ge- 
bruik gemaak is, kon hier vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk geïnterpre- 
teer word dat haar probleem 'n seksuele probleem is. Uit wa* alreeds vroeër 
(Plaat 3BM: Par. 3.3.3.3) bekend geword het, is dit duidelik dat haar probleem 
rondom haar betekening van haarself as verworpe en waardeloos en haar 
intense nood aan aanvaarding, liefde en begrip sentreer. By D11 wil dit ook 
blyk dat sy dan ook vir A (en ander persone) iets wil beteken, waardevol wil 
wees.

Uit D9 blyk dit dat Ria en haar vriendskap met haar haar nood verlig het, 
maar ddt sy, na haar ervaring met Ria, onsekerheid beleef ten opsigte van 
die egtheid van Ria se vrienskap met haar (D8). Ook by D8 blyk dit dat sy skuld- 
gevoelens beleef en in die lig van D11 wil dit voorkom of sy skuldig voel om- 
dat sy vir Ria met die verbreking van haar verhouding met hadr in die steek 
gelaat het. Sy het Ria vóór haar ervaring (D10) met haar, konnotatief (onrea- 
listies en verkeerdelik) beteken as iemand wat haar werklik iiefhet, aanvaar 
en wat vir haar omgee en in wie se vriendskap haar nood dan belewing van 
liefde. adnvaarding. ensovoorts bevredig word. Teen hierdie agtergrond kon 
sy ook niks verkeerds in haar vind nie (D9). Na haar ervaring met Ria (D10) het 
sy Ria in ’n meer realistiese lig begin sien. Ten spyte hiervan het haar belewin- 
ge in haar vrienskap met Ria (D9) so swaar geweeg dat sy dit moeilik gevind 
het om die vriendskap te verbreek (D8). Onsekerheidsbelewing was aan die 
orde van die dag (D8).

Die konvensionele interpretasie dat sy skuldgevoelens en magteloosheid be
leef het, is in die lig van D8 en D3 aanvaarbaar. maar ten opsigte van die 
oorsake daarvan (seksuele konflikte) wil dit voorkom of die interpretasie van
uit 'n eksterne verwysingsraamwerk plaasgevind het. So byvoorbeeld bete
ken sy haarself as onskuldig (D8 en D10) — "ek het niks gedoen nie” en by 
D9 wil dit blyk of daor eerder konflik tussen affek en kognisie is.

3.3.6 Plaat 7GF — Protokol

Hierdie dogterjie lyk redelik hartseer op hierdie stadium en dit lyk of haar ma haar 
probeer moed inpraat. Dit lyk of sy een of ander krisis in die skool gehad het. Pro- 
bleme met een van haar maats. Dat iemand dalk iets gesé het wat haar seer 
gemaak het en nou probeer haar ma haar moed inpraat. maar dit lyk tog ot haar 
ma haar berispe oor iets. Dat sy dalk iets verkeerds gedoen het en dat haar ma 
ook met haar raas oor iets wat sy gedoen het. Dit lyk ot haar ma 'n boek in haar 
hand het en dat haar ma iets vir haar gelees het uit een of ander boek uit, iets 
wat haar bemoedig. Miskien is dit 'n By^el en dat haar ma vir haar iets uit die 
Bybel gelees het om haar beter te laat voel. Miskien sal sy nou beter voel noudat 
sy weet haar ma verstaan en haar ma sal nou luister wanneer sy haar weer een- 
dag nodig het en dat sy nie so alleen hoef te voel wanneer sy weer probleme 
het nie. Sy kan weet sy kan altyd na haar ma toe gaan. Haar ma gee in elk geval 
om vir haar. Dit is hoekom sy self ’n boek gevat het en vir haar lets bemoedigends
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uitgehaal het om haar beler te loot voel en haar te help Nou weet sy dot sy in 
die toekoms no haar ma toe kan kom as sy weer probleme het of as iets weer 
gebeur wat haar baie ongelukkig maak.

3.3.6.1 Konvenslonele Inferpretasie -  Plaat 7GF

Sy neem die twee persone op die plaat wel as moeder en dogter waar. . .  
krisis. . " . .  . iets wat sy gedoen het . . . .  Bybel . . . .  haar ma haar 
berispe . . ensovoorts. is weer ’n herhaling van die tema: gedrag-gewete- 
skuldgevoel-konflik én haar intense belewing daarvan. . . haar ma haar 
moed inpraat". . . haar bemoedig." . . beter voel." . .  weet haar ma 
verstaan." ensovoorts. dui op 'n goeie moeder-dogterverhouding. Angs- en 
konflikoplossing is by- en deur haar moeder bewerkstellig.

3.3.6.2 Gesprek met B oor Plaat 7GF

D1: Vertel my meer van hartseer
B Ag ek weel nie. Dit was seker iets met die skool te doen. Haar maats wat 

dalk vir haar iets gesé het wat haar seer gemaak het of dat sy met een van 
haar vriendinne dalk vasgesit het oor iets en haar vriendin wil dalk nie ver
staan hoe sy voel oor die situasie nie. En nou weet sy me eintlik wat om te 
doen nie en dan praat sy met haar ma daaroor. Maar haar ma verstaan 
dalk ook nie heeltemal nie haar ma stel nie heeltemal belong daarin nie 
en dan vertel sy net oppervlakkig vir haar.

D2: Maar dan sê jy tog in jou verhaai dat dit is dalk iets wat sy verkeerd ge
doen het en haar ma raas oor iets.

B: Haar ma voel dalk dat dit in 'n groot mate haar eie skuld is. Haar ma voel
dalk: ja. sy kon dit gekeer het voor die tyd.

D3: Die dogter wil graag hé haar ma moet haar verstaan en bemoedig
B: Ja.

D4 Was jy self al in 'n situasie waarin jy wens jy kan met jou ma oor 'n saak ge- 
sels en dat jou ma jou kan bystaan en bemoedig?

B: Ja ek was al. Ek het so gevoel as goeters gebeur en so aan. dan dink ek:
as ek net vir my ma kon vertel het dan sou sy verstaan het. as ek met haar 
kon gepraat het daaroor. dan sou ek dit dalk kon oplos Baie keer dan vat 
ek die kans en dan vertel ek vir haar maar dan stel sy my eintlik teleur want 
dan verstaan sy dit nie soos ek dit verstaan nie.

D5: Jy vat die kans omdat jy hodp sy sal verstaan.
B: Ja.
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Dó: En jy hoop en wens elntllk dat jou ma jou ondersteuning gee en road gee
en kan bemoedig.

B: Ja.

D7: Ten opsigte waarvon het jy al gevoel dat jy raad. bemoediging en on-
dersteuning van jou ma nodig het of graag wil hê?

B Dit gebeur nogal baie dat ek voel. ag as ek dit net vlr hoar kon vertel. Dan 
dink ek ag dit is hlerdie keer nou madr net weer 'n kleinigheldjle en sy sal 
dit nie heeltemal so verstaan soos wat ek wil hê sy moet dit verstaan nie. 
S y . ..  sy . . .  dink haarself in die probleem. Sy dink nie hoe e* daaroor voel 
nie. S y . . .  sy dink soos wat sy daaroor voel. As ek byvoorbeeld vlr haar sé 
ek weet nie of ek moet weggaan na 'n ander skool nie, ddn sé sy hoe sy 
daaroor voel. Sy probeer nie verstaan hoe ek voel oor die situasie nie, sy 
sé soos wat sy dit sou verkies het.

D8: Sy sien nie jou kant van die saak nie.
B: Ja.

D9: Maar jy wens?
B: Dat, dat sy my sal verstaan. dat ek met haar kon gepraat het oor alles wat

my pla. Dat ek haar ook as "n vriendin kon gehad het, nie net as 'n ma nie. 
Dat sy daar kan wees as ek haar daarvoor ook nodig het. Maar ek kan nie 
einflik na haar toe gaan met 'n probleem nie want sy verstaan dit nie.

D10: Vertel my meer van jou ma. Waiter soort mens Is sy?
B: Dit is baie moeilik om te sé wafter soort mens is my ma. Ek wonder baie keer

of sy nie anders is as wat ons dink sy is nie. Sy is baie snaaks, Sy bejammer 
haarself verskriklik maklik. Ons het op 'n stadium nie geweet wat om te doen 
nie, want jy is te bang om iets voor haar te sé. Sy verstaan altyd goeters 
verkeerd en dan raak sy verskriklik depressief daaroor. My ma het groot pro- 
bleme met depressie gehad. Ek het baie keer gevoel sy neem n saak te 
ernstig op. As ek 'n grap met haar maak of ek sê net iefs dan neem sy dit 
ernstig op en dan is sy onmiddellik ongelukkig daaroor.

D11: Hoe sou jy jou ma wou gehad het?
B: Basies soos sy Is. Ek sou net graag wou gehad het dat sy my meer verstaan

en meer 'n mens se kant van die saak wil insien.

D12: Omdat jou ma jou nie verstaan me, hou jy dit vir jouself.
B: Ja.

D13: Is daar iemand anders met wie jy dit kan deel?
B: Ja. My een sussie en haar man maar omdat ek haar nie dikwels sien nie

kry ek nie kans om met haar te praat nie.

3.3.Ó.3 Ontledlng van die gesprek met B oor Plaat 7GF

Dit is weer háár probleem/probleme. wat die fokuspunt in haar verwysings- 
raamwerk is, wat die sentrale tema van hierdie protokol is. Teen die agter-
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grand van haar gevoelens van verworpenheid. minderwaardigheid en een- 
saamheid én haar nood aan aanvaarding. liefde en begrip, wil sy haarself 
tot haar moeder wend (D3. D4. D6. D9). Aan die hang van haar ervaring (D4. 
D10) met haar moeder het sy haar beteken as onbegrypend (D1, D4). belan- 
geloos (D1) en as iemand by wie sy nie die. vir haar noodsaaklike. ondersteu- 
nlng en bemoediging sal kan vind nie (D4, D9); as iemand by wie sy nie haar 
nood aan geborgenheid sal kan ophef nie. Sy beteken haar een suster as 
iemand op wie sy wel kan steun maar sy kan haar nie maklik bereik nie (D13). 
In die lig van bogenoemde en die teleurstelling van haar verhouding met Ria, 
beleef sy eensaamheid, hulpeloosheid en moedeloosheid én wens sy dat daar 
'n beter verhouding tussen haarself en haar moeder was (D6. D9).

Indien die konvensionele metode van interpretasie gebruik is, kon geinter- 
preteer word dat die dogter 'n goeie verhouding met haar moeder het. Van- 
uit B se verwysingsraamwerk blyk dit dat cfit nie so is nie, maar dat sy graag 
so 'n goeie verhouding sal wil he.

Nota: Die gesprekke met B oor die ander plate het slegs wat reeds bekend 
is herhaal en daarom is die bespreking van die ander plate hier weggelaat.

3.4 Samevatting van die gesprekke met B

Uit die gesprekke met B het dit geblyk dat sy die T.A.T.-plate ooreenkomstig 
haar eie persoonlike verwysingsraamwerk gepersipieer. geinterpreteer en gee- 
valueer het.

3.4.1 Betekenisgewing

B beteken haarself as onaanvaarbaar en as deur vir háár belangrike ander 
persone verwerp (Plaat 6GF) en haar in-die-wêreld-wees as sinloos of beteke- 
nisloos (Plaat 3BM). Sy evalueer haarself dan ook as minderwaardig of waar- 
deloos (Plate 3BM en 6GF).

Aan die hand van haar ervaring met haar moeder beteken B haar moeder 
as onbegrypend (Plate 2 en 7GF). Omdat sy haar ouers se gedrag in verband 
met haar verhouding met Ria verontagsaam het, twyfel sy of sy haar vader. 
wat sy as begrypend beteken. met haar probleem kan konfronteer (Plaat 3GF) 
en road vra. Teen hierdie agtergrond beteken sy haar probleem as van só 
'n aard dat sy nie na haar ouers om raad en hulp kan gaan nie. en haarself 
as onbekwaam en ontoereikend om sonder hulp van ander persone 'n oplos- 
sing te vind (Plate 1 en 2).

B he* aan die hand van bogenoemde aan die T.A.T.-plate betekenis ge- 
gee en byvoorbeeld haar eie vasgelopenheid in haar protokolle weergegee: 
"Hy weet in elk geval nie wat om te doen nie." (Plaat 1), " , . r dat iets horn ver- 
skriklik pla." (Plaat 3BM), "Dit is iets wat haar pla en sy weet nie wat om te doen 
nie." (Plaat 3GF). "Sy kan niks doen nie." (Plaat 6GF), ensovoorts.
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3.4.2 Betrokkenheid

•Jit die gesprekke met B het dit duidelik geword dat sy oorbetrokke is by haar- 
sélf. háár probleem en háár vasgelopenheid. Haar oorbetrokkenheid by haar- 
self het ook neerslag gevind in haar T.A.T.-protokolle en dit vorm dan ook die 
deurlopende tema van al die protokolle.

3.4.3 Belewing

In die lig vdn B se persoonlike betekenisse toegeken adn haarself, haar ou- 
ers. haar vriendin en haar probleem, beleef sy verwerping, hulpeloosheid. 
radeloosheid. moedeloosheid, terneergedruktheid (byvoorbeeld: Plate 1, 2 
en 3BM). eensaamheid. hartseer (byvoorbeeld: Plaat 7Gf) en twyfel (byvoor
beeld: Pldte 3GF en 6Gf). Sy voel ook teleurgesteld in haarself, haar ouers en 
haar vriendin.

B het ook haar eie belewinge in haar protokolle vervat. byvoorbeeld: Die 
persone op die T A T.-plate word beskryf as mismoedig. hartseer, onseker, al- 
leen en so meer.

3.4.4 Selfidentiteit en selfkonsep

Weens spesifieke faktore binne gesins- en opvoedingsverband (byvoorbeeld: 
oorbeskerming, te veel vir haar gedoen, verwenning en gebrekkige geleent- 
heid tot eksplorasie) het B gebrekkige selfkennis en 'n diffuse selfidentiteit. Uit 
die gesprekke met hadr het geblyk dat sy onsekerheid ten opsigte van haar- 
sélf beleef en dat wanneer dit nodig is, sy nie sélf standpunt kdn inneem en 
keuses kan maak sonder steun, hulp en radd van ander persone nie (byvoor
beeld: Plate 1 en 3BM). Dit het ook geblyk dat sy haarself isoleer (van byvoor
beeld haar ouers en onderwysers). nie op haar skoolwerk kan konsentreer nie, 
geen selfvertroue het nie én dat sy intense spanning en angs beleef.

Uit die gesprekke met haar het dit duidelik geword dat sy haarself onrea- 
listies laag evalueer en dat sy haarself beteken as byvoorbeeld. ontoereikend, 
onbekwaam en minderwaardig. Minderwdardigheid. moedeloosheid. hulpe
loosheid, Ide selfdgting. eensaamheid en oorbetrokkenheid by hadrsélf is aan 
die orde van die dag.

In terme van haarself, soos sy haarself ken. en deur die lens van haar 
onrealisties-lae selfkonsep word persone op die T.A.T.-plate deur haar waar- 
geneem as byvoorbeeld ontoereikend, waardeloos, hulpeloos, sonder raad, 
alleen en moedeloos.

3.4.5 Selfaktualisering

Omdat B ‘n diffuse selfidentiteit en 'n onrealistiese-lae selfkonsep het, is sy ook 
hiper-betrokke by haarself, háár probleem, háár vasgelopenheid en hadr
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moedeloosheid. Sy kan haarself nie van haarself losm aak me om betrokke 
te raak by daardie belangrike aspekte van die w erklikheid buite haarself (by- 
voorbeeld: skoolwerk) sodat sy tot voile selfaktua lisering kan oorgaan nie

3.4.6 Relasies

B het as gevolg van haar ouers se oorbeskerming en gebrek aan begrip 
(jongste kind) sosia le deprivasie beleef. V ir háár. as adolossent vir wie sosiale 
aanvaarding. agting. erkenning en kameraadskap deur en van haar portuurs 
baie belangrik is. hef haar vrienskap met Ria veel beteken. Tydens haar be- 
trokkenheid by Ria en onder invloed van haar aangenam e belewinge van 
begrip. kameraadskap. erkenning en agling deur Ria. het konnotatiewe be- 
tekenisgewing aan Ria en positiewe polarisasie ten opsigte van Ria plaasge- 
vind. 'n Hegte vrienskapsverhouding tussen haarself en Ria het ontwikkel. Haar 
vriendskap met Ria het vir haarself sóveel beteken dat toe haar ouers (veral 
haar moeder) die vriendskap belet het. daar weens haar konnotatiewe be- 
tekenisgewing aan haar ouers toegeken. negatiewe po la risa sie  tussen haar
self en haar ouers begin plaasvind het. Haar verhouding met hadr ouers het 
dan ook mettertyd verswak. Haar vriendin wou haar net v ir haarsélf opeis so
dat haar verhouding met haar vriendin vir B gele ide lik meer onaangenaam 
geword het. B se verbreking van haar vriendskap met Ria het haar weer sosi- 
aal eensaam gelaat. By hierdie punt was sy egter meer eensaam as vroeër 
want sy het ook nie meer vrymoedigheid gehad om haarse lf tot haar ouers 
te wend nie. want dan sou sy moes erken dat sy teen hulle wens in. voortge- 
gaan het met haar vriendskap met Ria.

Onder hiérdie omstandighede voel sy dat sy haar ouers teleurgestel en in 
die steek gelaat het. Gelyktydig voel sy egter ook dat sy vir Ria in die steek 
gelaat het. Sy voel dan ook ontevrede met haarself en voel dat sy ten opsigte 
van haar ouers én Ria m isluk het.

4. Voorbeeld C

4.1 Funksioneringsbeeld

Leerling C is 'n dogter van 17 jaar oud en sy is in standerd 9. Haar intellektue- 
le vermoëns is normaal.

Sy is geneig om sonder rede binne en buite skoolverband onbedaarlik te 
begin huil. Terwyl sy huil en lank nadat sy opgehou het om te huil. kan of wil 
sy met niemand praat nie. Sy is lusteloos, bleek en kommunikeer met niemand 
by die skool nie.

Uit 'n mediese ondersoek wat deur die ouers g e in isieer is. kon geen medie- 
se oorsake vir haar toestand opgespoor word nie.
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4.2 Funksioneringsfenomeen

4.2.1 Gesprekke met ouers

Die dogter is die jongste van sewe kinders. Daar is 'n ouderdomsgaping van 
10 jaar tussen haarself en haar broer wat net ouer as sy is. Sy was 'n onbe- 
plande baba, maar was volgens die ouers meer as welkom. Nie een van die 
ouers se ander kinders wou haar aanvaar nie.

Die gesin woon in die dorp. Haor vader is egter 'n voltvdse boer wat be- 
dags deur C se moeder bygestaan word. Die dogter is dan ook die grootste 
gedeelte van die dag alleen by die huis.

Volgens albei ouers is die dogter geneig om met haar huilery simpatie te 
soek. Sy is ook geneig om sake en gebeure erger voor te stel as wat dit werk- 
lik is.

4.2.2 Gesprekke met onderwyspersoneet

Alhoewel die dogter se skoolprestasies nog nooit baie goed was nie. het haar 
skoolwerk die atgelope tyd baie verswak. Huiswerk word gereeld gedoen, 
maar die kwaliteit van haar werk is uiters swak.

Sy was altyd stil en teruggetrokke. maar die dfgelope paar maande praat 
sy met memand nie. Sy weier om met enige persoon te praat.

4.2.3 Gesprekke met C self

Aanvanklik wou die dogter glad nie kommunikeer nie. Mettertyd het dit ge- 
blyk dat sy uiters ongelukkig voel oor huweliksgeskille tussen haar ouers. Vol
gens haar gebruik albei haar ouers haar om hul onderlinge struwelinge met 
haar te bespreek en hulle verwag van haar om kant te kies teen die ander 
ouer. Sy is vir albei haar ouers lief en sy voel sy kan nie kant kies nie.

Vanweê beperkinge en reels deur haar ouers gestel ervaar sy sosiale de- 
privasie. Sy is deur haar vader belet om met seuns vriendskappe te vorm en 
wanneer 'n vriendin by hadr kom kuier moes spesiale reelings lank voor die 
tyd getref word sodat haar moeder vir die dag tuis kan bly.

Sy is baie bekommerd oor haar skoolwerk wat verswak en wat ten spyte van 
meer aandag en tyd wat sy daaraan wy, nie verbeter nie.

Sy voel haarself vasgelope en sy is baie moedeloos.
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4.3 Inskakeling van die T.A.T.

4.3.1 Plaat 1 — Protokol

(Wag 10 sekondes)

Ek sien 'n seuntjie by 'n tafel met n viool en daar is 'n wit ding op die tafel. Dit 
lyk of dit 'n baie hhh ou kamer kan wees (10 sek ).

Die seuntjie sit met altwee sy elmboe op die tatel. Sy hande is teen sy kop. Hy 
lyk moedeloos Hy lyk bdie hdrtseer. Ek dink iemand het vir horn die viool gekoop 
Ek dink sy ouers het vir horn die viool gekoop. Hulle het gesê hy moet vioollesse 
neem en hy kry dit nie reg nie Hulle dwing horn, dwlng horn om vioollesse te neem 
en hy wil nie. Ek glo me hy sal verder wil aangaan nie (Dadrna?) Hy gaan huil 
maar hy gdan nog gedwing word om vioollesse te neem Dis al.

4.3.1.1 Konvensionele interpretasie — Plaat 1

Daar is 'n sterk moontlikheid dat die viool v ir h ierd ie dogter 'n seksuele waar- 
de het. Indien dit wel so is. is sy in opstand teen haar eie seksualiteit ên beleef 
sy die konflik. moet — wil nie. ten opsigte van haar eie seksualiteit. haar eie 
seksuele rol as vrou. Die volgende twee sinne: . .  hulle het g e sê . . . "  to t " , . .
nie verder gaan nie.” dui op die behoefte tot keuse uitoefening met die futie- 
le verwagting dat die konflik: moet — wil nie. nie opgelos sal kan word nie. 
Haar konkreetgebondenheid . . wit d ing op d ie tafel . dui  op infantiele 
steunsoeke as regressieneiging terwyl ” . . . a lbe i elmboe op die ta fe l. . . "  so- 
wel as . . hande teen die kop.” op konfrontasie sonder geleentheid tot keuse- 
uitoefening dui. Dit lei tot emosionele funksionering waarvan . . moedeloos 
. . ." en ” . . .  hartseer . . . "  aanduidings is. In ” . . . sy ouers het gesê . . . "  dui 
op onderdrukte skuldgevoelens en gepaardgaande angsbelewing. Sy bes- 
kik oor min egosterkte en haar verdedig ing is huil.

Indien d ie viool vir haar eise van die w erklikhe id  verteenwoordig. is sy in 
opstand daarteen én die gesagsfigure agter d ie eise (die ouers). Sy ervaar 
dan ook keuselose konfrontasie en beleef d ie konflik: moet — wil nie. len op
sigte van die eise wat aan haar gestel word. Sy is egosentries en haar eie be- 
hoeftes, wense en begeertes word voorop gestel

Verdronge aggressie teen haar ouers. deur wie haar wense en begeertes 
misken word en deur wie ander vir haar onaanvaarbare eise gestel word, word 
na "v e ilig e r" terreine verplaas. Hierdeur word angsbelewing en spanning ver-
iig
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4.3.1.2 Gesprek met C oor Plaat 1

D1: Vertel my meer va n 'n viool
C: Dit is n musiekinstrument. Dit het snare en mens kan dit in 'n grool orkes ge-

bruik o( alleen

D2: Waiter eise stel 'n viool? Wat vereis 'n viool voordat 'n mens horn so goed 
kdn speel dat jy in 'n orkes kan optree?

C; Leer om te speel . . dit vra baie konsentrasie en jy moet baie daarvan hou. 
Jy moet vioollesse neem. Dit beteken jy moet elke week na iemdnd toe gaan 
om lesse te kry en dan jou voile samewerking gee

D3: Vertel my meer van die seuntjie.
C: Hy lyk ongelukkig en ontevrede. Hy het nie lus om viool te speel nie.

Dd: In jou verhaal sé jy hy lyk moedeloos
C Ja. want hy weet nie na waiter kant toe nie. Dit is as jy 'n probleem het en 

jy sien nie lig nie. Maar hy wil ook nie na iemand toe gaan nie want hy is 
bang

D5: Jy sê ook in jou verhaal hy lyk hartseer. Vertel my meer van hartseer.
C As jy voel jy wil huil. As iemand iets gesé het wat jou seergemaak het en 

dit voel jy wil huil en dan is daar gewoonlik niemand wat jou troos nie.

D6: Uit alles wat jy tot dusver gesê het, lyk dit vir my ot die seuntjie ook eensaam 
voei

C: Jo.

D7: Die seuntjie hou nie van die viool nie.
C: Jo Hy wil liewers iets anders doen woarvan hy hou.

D8: Die seuntjie kry dit nie reg nie. Jy dink hy het misluk.
C Nee Hy wil nie probeer nie

D9: Hoe bedoel jy nou?
C: Hy wil me regtig vioollesse neem nie. Hy wil nie probeer nie. Hy wil liewers

iets doen waarvan hy hou Hy wil stop maar hy word gedwing.

D10. Jy dink hy hou nie van die viool nie.
C: Hy haat die viool.

D1V Jy dink sy ouers verstaan horn nie.
C Ek dink hulle is baie hoogmoedig en ek dink hulle het gesien dat van hulle 

vriende se kinders viool speel en nou wil hulle hê hy moet ook viool speel. 
maar hy sal liewer iets anders wil doen soos rugby speel Nou dwing hulle 
hom om viool te speel.

D12: Hoe voel hy oor sy ouers?
C: Ek dink hy is lief vir hulle. maar ek dink hy verwens hulle partykeer. Hy wens

hulle was partykeer nie daar nie. Hy en sy ouers praat nie juis baie met me- 
kaar oor dinge wat hom gelukkig maak of wat hom pla nie.
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D13: Jy weet wat 'n simbool is. Waarvan kan die viool 'n simbool wees?
C: 'n Simbool van al die dinge waarvan jy nie hou nie. maar waarvan jou ou-

ers hou.

D14: Die viool is 'n simbool van die dinge wdt jy móét doen. madr wat jy nie graag 
wil doen nie

C: Ja. want dit is nie vir jou lekker nie

D15: Kom ons gesels oor jouself. Is door dinge wat jou ouers jou dwing om te doen?
C: Nee. moor daar is wat hulle van my wegneem.

D16: Soos?
C: My ballet.

D17: Maar daar is niks waarvan jy nie hou nie. maar wat jou ouers jou dwing om 
te doen nie.

C: Nee. Dis olles pligte wat ek moet doen soos die huis aan die kant maok.
Net huislike pligte.

D18: En jy hou nie daarvan nie.
C: Ek hou daorvan Dis vir my lekker

D19: Daar is dan niks wat jou pa en jou ma jou dwing om te doen woarvan jy 
nie hou nie.

C (Verleé laggie) Ja daar is.

D20: Noem vir my een ding wot jou pa of ma jou dwing om te doen waarvan 
jy nie hou nie

C; Om saam met iemand uit te gaan waarvan ek nie hou nie, maar waarvan 
hulle hou.

D21: Hoe voel jy teenoor jou ma en pa?
C: Ek haa* hulle daaroor.

D22: En die persoon saam met wie jy moet uitgaan?
C: Ek haat horn ook.

4.3.1.3 Ontleding van die gesprek met C oor Plaat 1

Hier is by D1 en D2 gepoog om vas te stel waiter betekenis die viool en die 
eise wat vioolspeel stel. vir C het. Uit die gesprek met haar het dit by D13 en 
D14 geblyk dot die viool vir haar 'n teken van miskenning van haarself in eie 
reg is — háár begeerte om haarself te wees, háár opinies, háár wense en so 
meer word nie erken nie (D11. D20). Haar nood aan agting. erkenning en aan- 
vaarding ter wille van haarsélf, word deur haar ouers ontken en sy is in opstand 
teen hierdie miskenning (D7. D8. D21).

By D3 tot D12 is daar gepoog om vas te stel watter betekpnis die seuntjie 
vir háár het. Gedurende die gesprek het dit geblyk dat die seuntjie vir háór 
(D8. D9, D10. D 11), net soos syself (D20) opstandig is teen — en onwillig is om
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befrokke te raak by dit wat in die weg tot sélfontplooiing staan (D7). Sy beleef 
haarself as deur haar ouers verplig (D9) om betrokke te raak. Teen hierdie ag- 
tergrond beleef sy moedeloosheid (D4). ongelukkigheid (03. D5). eensaam- 
heid (D6J. én voel sy magteloos (D4j. Sy beteken haar ouers as onbegrypend, 
onredelik (D9. D11) en as verantwoordelik vir haar probleem en haar onge
lukkigheid (D11. D13. D15. D20). Sy is intens by haarself en haar vasgelopen- 
heid betrokke (D7. D8, D9). Haar ontoereikende belewing van agting. erken- 
ning. aanvaarding en sukses, saam met die belewing van hulpeloosheid en 
magteloosheid én haar vyandigheid teenoor haar ouers dui op loe self- 
evaluering en 'n lae selfkonsep.

Indien die konvensionele metode van interpretasie gebruik is. kon gelnter- 
preteer word dat die viool haar eie seksualiteit is óf dat dit eise van die werk- 
likheid is en dat sy konflik, opstand en aggressie ten opsigte van haar eie vrou- 
likheid of eise beleef. Uit die gesprek met C het dit egter geblyk dat sy in 
opstand is teen die miskenning van haarself en haar wil om haarsélf, met eie 
identiteit. te wees.

4.3.2 Plaat 2 — Protokol

(Begin onmiddellik)
Dit is op die plaas In die agtergrond is daar 'n huis en sulke geploegde lande. 
kan ek së Teen n boom staan 'n vrou en dit lyk of sy 'n babatjie verwag en op 
die lande staan haar man. Hy is besig om te ploeg. Hier in die hoek . . . aan die 
hoek aan die linkerkant staan ‘n meisie. Sy is nog jonk. Sy t boeke in haar han- 
de en dit lyk of sy iets wens, of sy graag in daardie vrou se plek wou gewees het. 
miskien. Dit lyk of die man en die vrou baie gelukkig is en die meisie is nie geluk- 
kig nie. Sy lyk treurig en sy lyk ongelukkig (10 sek). Miskien wou sy graag met daar
die man getrou het vooraf, en nou is sy baie ongelukkig daaroor. Nou na die tyd 
Dit sal altyd by haar bly. Sy sal altyd ongelukkig wees daaroor. Later sal sy mis
kien iemand kry, 'n vriend met wie sy haar geheime kan deel. Dit is miskien wat 
sy hoop

4.3.2.1 Konvensionele Interpretasie — Plaat 2

". . . pl aas. . . "  dui op die behoefte om 'n gekompliseerde situasie te vereen- 
voudig. ter wille van die hanteerbaarheid daarvan. " , . .  teen 'n boom . . . "  
dui op haar behoefte tot steunsoeke en ", . . haar man . . . "  dui weer op die 
konfronterende been van die konflik: manlik-vroulik. Ui t ". . .  babatjie verwag 
. .  ." word dit duidelik dat sy konflik in verband met haar eie vroulike identiteit 
beleef terwyl "boeke" op haar skuldgevoel vanweë haar magteloosheid om
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met die vroulike figuur te idenfifiseer dui. Sy is onderworpe aan selfverwerping 
en selfbejammering en . . wou . . . daardie man getrou he t. . spreek van 
haar behoefte aan aanvaarding deur die manlike figuur. ..  miskien iemand 
. . dui  daarop dat sy 'n behoefte het aan 'n positiewe selfbeeld om die aan
vaarding deur die teenoorgestelde geslag te geniet as substituut vir haar ge- 
voel van verwerping deur die manlike figuur. "Hoop" dui op die futiele in hier- 
die toekomsverwagting. Fantasievlak van hantering. Depressief.

4.3.2.2 Gesprek met C oor Plaat 2

D1: Vertel my meer van die vrou wat verwag
C: Sy lyk gelukkig maar dit lyk of sy bietjie verwaarloos is. Dit pla haar nie Dis

asof sy daarmee tevrede is.

02: Die vrou wat verwag is verwaarloos maar dit pla haar nie. Vertel my meer
daarvan.

C: Ja. Ek dink sy is bly oor sy die baba verwag. maar ek glo nie sy is regtig
baie lief vir haar man nie

D3: Is sy dan ongelukkig in haar huwelik?
C: Ja. maar sy voel sy is in 'n baie goeie posisie en sy kry lekker omdat sy by

die man is en die jong meisie me Sy voel sy is volkome vrou en daardie 
jong meisie nog nie.

D4: Vertel my meer van die man.
C: Hy is hardwerkend want hy wil van die stukkie grond 'n sukses maak Hy is

sterk en dit lyk of hy baie gesag kan hé oor die dinge om horn

05: Hoe voel die man teenoor sy vrou?
C: Hy voel hy het 'n verpligting teenoor haar. maar hy gee nie vir haar om nie.

D6: Voel hy hy moet vir haar sorg omdat sy sy kind verwag7
C: Ja. maar hy gee nie veel vir haar om nie.

D7: En vir die kind?
C: Hy gee ook nie veel vir die kind om nie.

D8: Wat dink die man van die jong meisie?
C: Hy beskou haar nog as 'n kind. Nog baie jonk Hy het haar me regtig lief

nie. Hy beskou haar net as iets om mee te speel

09: Hoe bedoel jy nou?
C: Miskien om 'n los verhouding mee aan te knoop en dan net weer weg te

gooi wanneer hy klaar is.

D10. Hy het haar nie regtig lief, nie?
C: Ja
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D11: Vertel my meer van die meisie
C: Sy kan miskien nog op skool wees en sy lyk me baie gelukkig nie. Miskien

hartseer en sy dink baie diep.

D12: Wat dink sy?
C: Sy wil iets hé maar wat sy weet wat sy nie kan kry nie Sy dink baie daaraan.

D13: Vertel my meer van dit wat sy wil hë
C: Sy kan miskien wens dat sy . . . sy is miskien baie lief vir die mdn en sy kan

miskien wens dat sy met hom getroud gewees het en dan kon sy hom ook 
gelukkig gemaak het.

D14 Vertel my meer van gelukkig wees
C. 'n Bly gevoel in haar hart hé. en sy goed voel.

D15: Omdat sy het wat sy graag wil hé?
C: Ja

D16: Maar die meisie in jou verhaal is treurig en ongelukkig Vertel my meer 
daarvan

C: Sy is teleurgesteld omdat sy nie kan kry wat sy die graagste in haar lewe
wil hé nie. Dit maak dat alles nou vir haar donker lyk en sy nie meer weet 
waarheen nie. Dit is asof sy nie meer ’n toekoms het nie.

D17: Wat gaan sy doen?
C: Ek dink sy sal hom vergeet maar dit sal baie lank vat

D18; Hierdie meisie soek iemand aan wie sy haar geheime kan toevertrou. Ver
tel my meer van geheime.

C: Dit is lets wat net jy weet. maar jy wil dit tog vertel aan iemand. Dit is party-
keer te swaar om dit dlleen te drd en dis party keer net mooi. Jy moet dit deel

D19 Watter soort geheime kan die meisie hé?
C: Om net te kan vertel dat jy lief is vir iemand en ander dinge wat gebeur het.

D20; Vertel my meer van hoop.
C: Net dat daar iets is wat jy hoop dit word waar

D21: Waarmee hou die boeke verband?
C Skoolwerk. kennis. ideale en ambisie.

D22 Is die meisie se aandag by haar boeke?
C: Nee glad nie.

D23: Wdar is haar aandag?
C: By die man en die vrou.

D24 By haar liefde vir die man en haar jaloesie teenoor die vrou?
C: Ja.

D25: Watter ambisie en ideale het jy self?
C. Ek wil hoerskoolonderwyseres word.

D26 Maar jou aandag is nie ten voile by jou boeke en skoolwerk nie.
C; Nee dit is nie.
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D27: Jou aandag is gerig op 'n man op wie jy verlief is 'n Getroude man 
C: Ja. maar me meer so baie me

D28: Jy wens hy was nie vir sy vrou lief me 
C: Ja

Nola: C het tydens die eerste terapeutiese gesprek wat na hierdie ondersoek 
met haar gevoer is, vertel dot dit een van die onderwysers in haar skool is 
op wie sy verlief is.

4.3.2.3 Ontleding van die gesprek met C oor Plaat 2

By D1, D4 en D11 is daar gepoog om vas te stel waiter betekenis die drie figu
re op die plaat vir C het. Dit is opvallend dat affektiewe binding ontbreek en 
dat die man albei vroue verwerp: Die man het sy vrou nie lief nie en gee nie 
vir haar om nie (D5. D6) én hy het die meisie. met wie C identifiseer. ook nie 
lief nie (D8, D10). Ten spyte hiervan beleef die vrou "behoort aan" en is geluk- 
kig en tevrede terwyl C self hunker na aanvaarding en liefde (D13. D15) en 
ongelukkig en hartseer is (D11). Miskenning van haarself wat (D16) ook by die 
vorige plaat voorgekom het (par 4.3.1.3) is hier ook teenwoordig (D8. D9 — 
die man beskou haar nog as 'n kind). Sy beleef verwerping deur die man (D9) 
en antipatie (D3) van die kant van die vrou. Haar nood aan "behoort aan”, 
agting, aanvaarding. erkenning en liefde deur iemand wat vir háár ter wille 
van haarself omgee (D13. D18. D19). word nie verlig nie. én sy beleef een- 
saamheid. ongelukkigheid en moedeloosheid (D11. D16). Teen hierdie agter- 
grond evalueer sy haarself laag en beteken sy haarself as waardeloos (D8) 
en haar in-die-wêreld-wees as betekenisloos (D16). Sy is oorbetrokke by haar
self.

Alhoewel hierdie protokol teen die agtergrond van 'n fantasie-liefdesver- 
houding met een van haar onderwysers. verskaf is (nota, par. 4.3.2.2) kon sy 
nie anders as om dit vanuit háár verwysingsraamwerk weer te gee nie.

Indien die konvensionele metode van interpretasie gebruik is. kon geinter- 
preteer word dat sy konflik in verband met haar eie seksualiteit — ên nood 
aan aanvaarding deur die manlike figuur beleef. Uit die gesprek met haar 
het dit geblyk dat sy deur die manlike én die vroulike figure aanvaar wil word. 
Uit die gesprek met C het dit ook geblyk dat die seksuele, wat in die konvensi
onele interpretasie baie prominent is. verdwyn, of verdring word deur haar 
intense nood aan aanvaarding en erkenning van haarself ter wille van 
haarself.

Nota: Nadat C vir 'n lang tyd nadat Plaat 3BM aan haar voorgelê is daarna 
gesit en kyk het. het sy begin huil. Die ondersoek is hierop gestaak en die vol- 
gende dag voortgesit. Sy het egter geweier om 'n verhaal oor hierdie plaat 
te verskaf.
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4.3.3 Plaat 3GF -  Protokol

Dis 'n meisie wart by 'n deur staan Sy huil vreeslik. Sy lyk osof sy net. sy ‘n vreeslike 
teleurstelling gehad het. Miskien het iemand met hoar baklei. miskien het iemand 
vir hoar iets letiks gesë. Dit lyk of sy voel asof sy nie meer kan voortgaan nie (Wag 
15 sek.)

Dlt lyk of sy na hoar kamer toe sal gaan om te huil en daar $al bly tof sy klaar 
gehuil het. As sy klaor gehuil het. sal sy nog ongelukkig voel oor waf gebeur het. 
(Wag 20 sek.) Miskien was dit hoar ouers of miskien haar vriende he» hoar seer 
gemaak. Miskien het sy iets gesien wat haar geskok het. Dis al

4.3.3.1 Konvensionele Inferpretasie — Plaat 3GF

Hier projekteer sy intense ongs as gevolg van haar vrees vir verwerping. Sy 
toon 'n positiewe selfbeeld wat maklik gekwets kan word deur afwysing. Dit 
gee aanleiding tot regressie tot 'n infantiele emosionaliteit as ontvlugtingsreak- 
sie. Infantiele geneigdheid tot vereenvoudiging van 'n gekompliseerde situ- 
asie ter wille van die hanteerbaarheid daarvan. "Geskok het" dui op verob- 
jektivering van 'n innerlike onsekerheid wat nie verkonkretiseer kan word ter 
wille van die hantering daarvan nie. Sy is baie depressief en geneigd tot 
onttrekking.

Dit is egter ook moontlik dat sy geskok en hartseer is oor 'n negatiewe lief- 
des (seksuele) ervaring en dat sy wil ontvlug daarvan — haarself wil onttrek 
en dit wil vergeet. 'n Derdeparty is egter ook teenwoordig en sy beleef konflik 
ten opsigte van haar behoefte om te ontvlug (onttrek) én die behoefte om 
weer nader te beweeg na die ander persoon ter wille van angsverligting 
weens haar vrees vir verwerping en afwysing.

4.3.3.2 Gesprek met C oor Plaat 3GF

D1: Vertel my meer van hierdie meisie.
C: Sy is jonk. Sy is ongetroud. so vyftien tot vier-en-twintig jaar oud.

D2: Vertel my meer van vreeslik huil.
C: Sy huil vreeslik. Sy huil aanmekaar Sy stop en dan begin dit weer. Daar is

te veel wat moet urtkom.

D3: Wat dink jy kon gebeur het?
C: Miskien omdat sy misluk het . . . in 'n vriendskap misluk het.
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D4: Vertel my meer van iemand.
C: Hoar ouers of iemand vir wíe sy baie lief is.

D5: Waf dink jy is daar vir haar gesé?
C: Dal sy nie veel werd is nie en haar miskien gevloek.

D6: Vertel my meer van "n ie meer wil voorlgaan nie."
C: Dis asof sy nie meer wil lewe nie.

D7: Nadat sy klaar gehuil het sal sy nog ongelukkig voel?
C: Sy is ontevrede en hartseer omdaf sy nie iemand kan gelukkig maak nie:

D8: Sy voel sy het 'n onvermoé om gelukkig te maak.
C: Ja. Sy het misluk ddarin.

D9: Miskien is hoar ouers vir haor ongelukkigheid verantwoordelik. Vertel mv
meer van haar ouers.

C: Hulle is baie streng. Daar was baie dinge waaraan sy deelgeneem het ere
dit is een vir een van haar af weggevat.

DIO: En dit is dit wdt haar laal voel sy het misluk?
C: Ja. sy kon nooit klaar maak met iets wat sy begin het nie.

D11: Jy dink sy kan nie klaar maak met iets sodat sy kdn voel sy het sukses b e  
haal nie.

C: Ja.

D12: Wat dink jy kan haar ouers van haar af weggevat het?
C: lets waarin sy belong gestel het dan sê haar ouers ja. sy sal dit nooit karr

maak nie. sy moet liewer stop

D13: Jy dink haar ouers het nie geglo dot sy sukses kon behaal nie.
C: Jo

D14: Hoe voel sy teenoor haar ouers?
C: Sy is kwoad en hartseer.

D15: En teleurgesteld?
C: Ja. Omdat sy nie kon aangaan ten spyte van wat haar ouers gesê het n ie

Dtó: Sy wou bewys dat sy 'n sukses kon maak. maar sy kon nie.
C: Ja.

D17: Dink jy sy sou wel sukses kon behaal?
C: Ja. Met hulp.

D18: Sy het nie hulp ontvang nie en sy voel sy het misluk.
C: Ja. Sy het nooit kans gehad nie.

D19: Vertel my meer van haar vriende.
C: Sy dink hulle gee nie regtig vir haar om nie.

D20: Wat dink jy dink haar vriende van haar?
C: Ek dink haar vriende hou van haar.

D21. Maar sy dink verkeerdelik dat haar vriende nie van haar hou nie.
C: Ja
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D22 Kom ons gesels oor jouself. Jou ouers het sekere dinge waarvan jy gehou 
het van jou weggeneem Hoe voel jy daaroor?

C Ek neem hulle kwalik. Hulle hef nie die reg gehad om dit van my weg te 
vat me

D23 Hoekom neem jy hulle kwalik?
C: Dit was ideale en dinge wat ek geniet het.

D24 Jy neem hulle kwalik omdat jy nie geleentheid gekry het om jouself te be- 
wys nie?

C: Ja

D25. Jy wou graag sukses behaal en voel jou ouers kan trots wees op jou?
C: Ja

D26: Hoe dink jy voel jou ouers teenoor jou?
C: Hulle is baie lief vir my maar hulle wil my net vir hulle self hou. Hulle wil my

nie deel met die wéreld en die lewe me. Hulle wil my net by hulle hou Soort 
van . . hulle hou jou die heeltyd vas. Hulle leer jou nooit om ander mense 
te leer ken nie .. seuns te leer ken en hoe om met hulle te praat nie. Jy 
word die heeltyd by die huis gehou. Jy mag nie uitgaan nie. jy mag nie gaan 
kuier me. want jy sal lets verkeerd doen.

D27: Jy dink jou ouers wantrou jou.
C: Ja My pa dink ek is los Ek glo nie my ma weet wat om te dink nie

D28 Hoe bedoel jy?
C: Sy word gedomineer deur my pa Dit is asof sy nie vir haarself kan dink nie.

As sy haar mening gee dan gee my pa syne en dis alfyd sterker

D29 Dink jy jou pa domineer jou ook?
C: Ja.

D30: Hy laat nie toe dat jy jou opinie lug nie.
C: Ja.

D31: Hoe voel jy ten opsigte van jouself?
C: Moedeloos en teleurgesteld in myself, omdat ek nie kan opstaan en my sé

kan sê me

D32: Is dit net ten opsigte van jou pa wat jy me standpunt kan inneem nie?
C: Nee By my ma ook en in die klas. Ek is bang om te praat.

D33: By jou maats ook?
C: Ja.

D34: Jy is bang om te sê wat jy dink en voel, want jy weet nie of jy reg is nie?
C: Ja.

D35: Jy is onseker.
C: Ja.

D36: En jy neem jou ouers kwalik daaroor.
C: Ja.
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Uit hierdie gesprek met C het dit weer geblyk dat sy oorbetrokke is by haar- 
self en haar probieem en haar probleem van miskenning van haarself en mis- 
gunning van geleenthede tot selfaktualisering. om haarself te wees en om suk- 
ses. agting en erkennmg te beleef.

Gedurende die eerste gedeelte van die gesprek met C (01 tot D21) is háár 
betekenisse aan die meisie toegeken. ondersoek. Uit die tweede gedeelte 
van die gesprek het geblyk dat sy met die figuur op die plaat geidentifiseer 
het en dat sy teen die agtergrond van haar verwysingsraamwerk die proto- 
kol verskaf het. Sy beteken haar vader as onbegrypend en dominerend (D28. 
D29) en dat hy sy wil op haarself en haar moeder afdwing Haar ouers het 
ook me vertroue en geloof in haar dat sy wel sukses kan behaal nie (D12, D 13. 
D26) en hulle glo dat sy waardeloos is (D5). Sy beteken haarself as iemand 
wat geleentheid tot die belewing van sukses (en die gepaardgaande agting, 
erkenning en aanvaarding) ontsê is (D9. D10, D23, D24, D25). Teen hierdie ag
tergrond evalueer sy haarself laag en beteken haarself as minderwaardig, 
onbekwaam (D7, D8) en as n mislukking (D3, D7, D23, D24. D31). Sy is ontevre- 
de met haarself, teleurgesteld in haarself en is onvergenoegd omdat sy nie 
kan wees wat sy self graag wil wees nie en omdat suksesbelewing ontbeer 
moes word (D7, D15. D31). Teen hierdie agtergrond beleef sy eensaamheid. 
ongelukkigheid (D2, D7), moedeloosheid (D6. D31), teleurstelling (D31) en on- 
sekerheid (D32, D33. D34. D35). Sy blameer haar ouers vir haar probleme (D9, 
D36. D22) en befeken hulle as onbegrypoend (D9). selfgesentreerd (D26) vee- 
leisend (026) en onregverdig (D22).

Deur die konvensionele metode van interpretasie te gebruik kon geinterpre- 
teer word dat C 'n positiewe selfbeeld het, en dat sy verwerping vrees Uit die 
gesprek met haar wil dit blyk dat sy 'n negatiewe selfbeeld het en dat sy nie 
verwerping vrees nie, maar dit sedert vroeg in haar lewe reeds ervaar het. 
Dit het ook geblyk dat emosionaliteit nie vir haar ’n onvlugtingsreaksie is nie, 
maar dat haar hartseer, moedeloosheid en teleurstelling eerder verband hou 
met haar gebrek aan sukses en die miskenning van haar nood om haarself 
te kan wees.

Soos by Plaat 2 het dit tydens die gesprek met C geblyk dat die seksuele. 
wat in die B-deel van die konvensionele metode van interpretasie na vore kom, 
vanuit C se perspektief van sekondêre belong is.

4.3.4 Plaat 6GF — Protokol

4.3.3.3 Ontleding van die gesprek met C oor Plaat 3GF

(Wag 25 sekondes)
Dit lyk ook soos 'n sitkamer en die meisie sit op die bank en agter die bank staan 
iemand Dit lyk of dit haar pa is Hy het n pyp in sy mond Langs haar is 'n tafeltjie 
Dit lyk of hy iets gesé het wat haar laat skrik het. want dit lyk o 1 sy skielik omkyk
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Miskien het hulle oor 'n onderwerp gesels en toe het hy die wddrheld geprdat 
en sy het nie daarvan gehou me. Sy sdl miskien iets terug sê. Hy lyk ge-dmuseerd. 
die pd. Dit lyk of hy hoar gevang het met iets. Hulle het oor iets geproot en hy 
het lets gesé wot die waarheid is. Hulle gaan ook vir mekaor kwaad bly daorna. 
vir so 'n rukkie don goon hulle weer opmoak. Dis al.

4.3.4.1 Konvensionele interpretasie -  Plaat 6GF

Hier projekteer sy verwerping van die vaderfiguur as teenreaksie op ’n ge- 
voel van verwerping deur die vaderfiguur. (Haar vader.) By "pyp" en "skrik" 
is aanduidings van angs in verband met seksualiteit wat op haar herkoms 
(identiteit) betrekking kan hê. "Waarheid" dui op haar onsekerheid ten op- 
sigte van haar herkoms wat sy wil rasionaliseer. Sy openbaar aggressie teen- 
oor die vader ter wille van angsverligting. maar beleef dan weer skuldgevoe- 
lens teenoor die vader. In "opmaak" word dit duidelik dat sy 'n oplossing vir 
die konflik soek deur aanvaarding van haar behoefte aan die vaderfiguur 
as simbool van haar behoefte aan haar heteroseksuele beeld.

4.3.4.2 Gesprek met C oor Plaat 6GF

D1: Vertel meer van die meisie.
C: Sy't sekere dinge waarin sy glo en sy het sekere standpunte wat sy nie mak-

lik verander nie en . . . dis al.

02: Vertel my meer van haar pa
C Hy s baie dierbaar partykeer. maar hy kan net so maklik omdraai en die 

teenoorgestelde wees

03: Hy is onvoorsoelbaar.
C: Ja. heeltemal.

D4 In hierdie verhaal is waarheid vir jou belangrik.
C Die waarheid is as dit so is Hy het vir haar die waarheid vertel soos dit is. 

05: En sy het geskrik.
C: Miskien omdat hy die waarheid vir haar vertel het.

D6: Sy het geskrik omdat hy die waarheid weet
C: Ja. Sy wou nie hë hy moes weet nie.

D7: Sy voel skuldig?
C: Ja.
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D8: Hoe voel die meisie?
C: Sy voel nou kwaod vir hom omdat hy die waarheid vertel het. Sy is ook kwaad

vir hom omdat hy partykeer dinge sê wat nie so is nie

D9: Hoe voel die pa teenoor die meisie?
C: Ek dink hy is baie het vir haar. maar (sug) hy dink wat hy sé is reg en hy sé

partykeer dinge wat hy nie moet sé nie

D10: Die pa is ontaktvol?
C: En ondiplomaties

D11: Hoe bedoel jy?
C: Hy is lief vir haar maar (sug) hy sé ook dot sy haar ma se kind is . daarom

het sy ook baie slegte eienskappe

D12: Vertel my meer van die eienskappe van die ma
C: Hy sé sy is 'n slet en sy is te lief vir mans Hy sé ook sy het 'n los tong sy

praat te maklik en sy lieg vir hom Sy is agterbaks Sy is vals.

D13: Die pa sê sy het slegte eienskappe maar wat dink die meisie van haarself?
C: Sy weet nie mooi wat om te dink nie. Sy is onseker en sy wil ook nie daar-

die selfde eienskappe van haar ma hé nie en sy weet ook nie of sy dit het 
nie. Sy sal enigiets doen om dit nie te hê nie

Did Die meisie is onseker. Sy weet me wie of hoe sy regtig is nie
C: Ja

D15: Hoe voel die meisie teenoor haarself?
C: Kwaad vir haarself.

D16 Ten opsigte waarvan voel sy kwaad vir haarself?
C: Haar optrede Dinge wat sy doen Sy weet nie of dit regtig reg is me. al sê

ander mense hulle is tevrede. weet sy nie of dit goed genoeg is nie

D17: En teleurgesteld?
C: Ja Omdat sy nie is wat haar ouers wil hé sy moet wees nie.

D18 Maar die pa en dogter sal weer met mekaar praat Beteken dit dat hulle 
nader aan mekaar sal kom?

C: Hulle sal verder van mekaar wees

D19: Hulle sal mekaar nie beter begryp nie?
C: Ja.

D20 Ons het oor die dogter en haar pa gesels. maar jy voel net soos hierdie dog
ter en jy dink ook soos sy

C: Ja.

D21: Jy is ook teleurgesteld in jouself. Jy is ook onseker Jy is ook teruggetrokke.
C: Ja.
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Uit hierdie gesprek met C het dit weer geblyk dat sy oorbetrokke is by haar- 
selt. miskenning van haarself en misgunning van geleenthede tot selfwording.

By D1. D2 en D4 is gepoog om vas te stel wat die meisie, haar vader en waar- 
heid vir C beteken. Dit het geblyk dat sy haar vader as onvoorspelbaar (D3). 
ontaktvol (D10) beledigend, kwetsend en afbrekend (D9, D10. D11. D12) be
teken. Sy beskou die meisie (D13) en haarself (D20, D21) as uiters onseker oor 
wie. wat en hoe sy werklik is (omdat sy nog nie duidelike goedgedefinieerde 
betekenisse aan haarself toegeken het nie). Om kritiek en verwerping te ver- 
my beoordeel sy haarself ooreenkomstig haar ouers se norme. eise. standaar- 
de en wense en poog sy om daarvolgens op te tree (D17, D16).

Die konvensionele metode van interpretasie dat C onsekerheid beleef het 
uit die gesprek met haar geblyk aanvaarbaar te wees maar sy beleef onse
kerheid ten opsigte van haar identiteit, wie sy is. en nie oor haar herkoms. of 
waar sy vandaan kom nie. Tydens hierdie gesprek blyk dit ook dat sy haarself 
van onaangename belewinge ten opsigte van haar vader onttrek en by D18 
en D19 wil dit ook voorkom of C nie 'n beter verhouding met haar vader anti- 
sipeer nie.

4.3.4.3 Ontleding van die gesprek met C oor Plaat ÓGF

4.3.5 Plaat 7GF — Protokol

(Wag 20 sek)
Dis of dit mense is wat baie ryk is. baie welgestelde mense. Dit is in die sitkamer 
en dit is die ma en die dogter In die dogtertjie se hand is daar 'n pop en die 
ma is besig om vir die dogterjie te lees uit 'n boek Sy's besig om te lees uit 'n 
boek maar die dogterjie se gedagtes is nie daarby nie. Miskien het iets haar on- 
gelukkig gemaak die vorige dag of die oggend. Nou dink sy miskien daaroor. 
Sy sal aangaan om ongelukkig te wees, maar ek dink dit sal met die tyd weg- 
gaan Sy sal nie daaroor praat nie. Dit is al.

4.3.5.1 Konvensionele interpretasie — Plaat 7GF

In ". . .  baie ryk. . welgestelde . . .“ druk sy haar behoefte aan kontak. kom- 
munikasie en aanvaarding deur haar moeder uit. Omdat hierdie dogter nie 
tot regressie bereid is nie (". . . gedagtes is nie daarby nie ") word die eman- 
sipasie behoeftes as alternatief gekies (”. .  . met die tyd weggaan.") 'n Baie 
swak moeder-dogter-verhouding met 'n onbetrokke moeder.
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4.3.5.2 Gesprek met C oor Plaat 7GF

D1: Vertel my meer van die dogtertjie
C: Sy dink diep Sy luister glad nie wat haar ma lees nie Dis ol sy wens sy was

op 'n ander plek. Dit lyk o( sy harlseer is.

D2: Sy wens sy is op 'n ander plek
C: Ja. Sy is maar net daar omdat haar ma wil hê sy moet daar wees

D3: Haar ma dink net aan haarselt.
C: Ja Die ma wil hé dat die kind net heeltyd daar moet bly Dag en nag

heeltyd onder haar oe moet wees en net sy wil met die kind gesels Nie- 
mand anders moet met haar gesels nie. En die kind wil net uit.

D4: En die kind wil meer vryheid hé om dinge te doen waarin sy belangstel
C: Ja.

D5: Vertel my meer van die ma
C: Die ma het 'n sterk wil omtrent die dogtertjie Dis asof haar ma baie liefde

soek en nou wil sy dat . net asof die kind dit vir haar moet gee altyd.

D6: Met ander woorde: sy dwing die dogtertjie.
C: Om liefde vir haar te gee

D7: Vertel my meer van die pop
C: Dit is iets waarvoor die dogtertjie baie lief is. Dif is Sets wat sy teen haar kan

vasdruk en wat hare is. Ek glo nie dat iemand dit van haar af kan wegvat 
nie. En sy kan vir daardie pop van daardie dinge vertel wat haar pla. En 
sy kan net lief wees vir iets.

D8: Op háár manier sonder dat sy deur ander voorgeskryt en gedwing word?
C: Ja.

D9: Vertel my meer van die boek.
C: Dis 'n interessante verhaal waarin die moeder belangstel maar die dogter

tjie wil nie daarin belangstel nie. Maar die moeder wil hê sy moet daarin 
belangstel.

D10: Veronderstel die boek was 'n simbool Waarvan kan dit 'n simbool wees?
C: Dis 'n skeiding soos 'n muur. Dis baie hoog. baie dik en daar is nie 'n deur

in nie.

D11: Dis'n skeiding tussen?
C. Tussen die kind en alles om haar. Dis of die boek heeltemaal om haar is 

om haar te beskerm.

D12: Teen?
C: Haar ouers Teen enigiemand om haar.

D13: In die verhaal sal die dogtertjie voorlgaan om ongelukkig te wees Is dit om
dat sy self 'n ondeurdringbare muur rondom haarself gebou het?

C: Ja.
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Did En sy wil dit me afbreek nie.
C: Sy wil uit. Sy is eensaam

D15: Maar sy weet nie hoe nie 
C: Ja.

D16: Hoe voel sy oor haar ma?
C: Sy voel niks.

D17: Hoe voel die ma teenoor die dogtertjie?
C: Sy wil haar vertroue weer terugwen. maar sy weet nie hoe nie.

D18 Wat kon die vorige oggend o( dag gebeur het wat haar ongelukkig g©- 
maak het?

C: Haar ma en pa het die oggend met mekaar baklei en toe sy tussenin kom
om te keer toe së haar ma vreeslike dmge vir haar. Haar ma het haar g©- 
vloek Toe vat haar ma die middag die boek om vir haar daaruit te lees. 
Sy wou opmaak. maar dit werk nie.

D19: Wat dink die dogtertjie van haarself*
C: Sy weet nie. Sy wil érens toe gaan maar sy weet nie waarheen nie

D20: Sy wil ontvlug.
C: Ja.

D21: Maar sy voel hulpeloos 
C: Ja.

D22: Die dogtertjie waaroor jy nou gesels het is jyself.
C: Knik met die kop "ja ".

4.3.5.3 Ontleding van die gesprek met C oor Plaat 7GF

C het hierdie protokol verskaf aan die hand van háár verwysingsraamwerk 
waarvan daar alreeds uit die ander gesprekke veel bekend geword het. Sy 
beteken die dogtertjie. met wie sy haarself vereenselwig. as in 'n situasie waarin 
sy keuseloos gedwing is (D2. D6. D9). Sy is uiters ongelukkig (D1) en onbetrok- 
ke by haar moeder maar betrokke by haarself en háár wense en begeertes 
(D1). Haar moeder word as onbegrypend (D3) en dominerend (D5) beteken 
en sy self beleef onfbering van sosiale kontak en sosiale verkeer (D3, D5). Die 
pop is vir C 'n simbool van die vergestalting van haar wense om vrye keuse, 
eie seggenskap (niemand kan dif wegvdt nie) en deelhebbing (D7, D8). Die 
boek is vir haar 'n teken van, vir haar 'n ondeurdringbare (D14. D15) verskan- 
sing (D10. D11) wat egter terselfdertyd haar eensaamheid, wat sy graag wil 
ophef. intensifiseer (D14). Te midde van haar eensaamheid. beleef sy hulpe- 
loosheid (D14. D15. D21) en evalueer haarself as onbekwaam om haar een
saamheid op te hef (D15).
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Ten opsigte van die swak moeder-dogter-verhouding blyk dit dat die kon- 
vensionele metode van interpretasie aanvaarbaar is. Uit die gesprek met C 
wil dit egter blyk dat die moeder nie onbetrokke is nie. maar op só 'n wyse 
betrokke is dat dit vir C onaanvaarbaar is (D17. D18).

4.3.6 Plaat 8GF — Protokol

(Begin dadelik)
Dis 'n jong meisie. Dit lyk ot sy nog in die skool kan wees Sy sit op 'n stoel. Oor 
die stoel se leuning is 'n baadjie. Dit lyk soos 'n kledingstuk . . en . . dit lyk ot 
sy aan iets dink, of miskien no iets verlang. (verleë laggie — wag 15 sek.) miskien 
na vriendskap. ware vriendskap Sy voel sy kan dit nie kry nie. Sy voel ongelukkig 
daaroor en miskien dink sy aan wat sou gebeur het as sy ware vriendskap ge- 
had het. Sy sal net daar sit en droom totdat iemand haar roep. haar ma of pa 
byvoorbeeld. Haar byvoorbeeld roep om vir haar te sê sy moet iets kom doen. 
Sy sal dan stop, maar sy sal weer later daaroor dink

4.3.6.1 Konvensioneie interpretasie -  Plaat 8GF

Hier projekteer sy haar eensaamheid as uitvloeisel tot haar belewing van ver- 
werping. Weens die futiliteit (". . . kan dit nie kry nie . . . ") van die opheffing 
van haar eensaamheid en verwerping regresseer sy tot 'n tantasievlak (". . . 
dink . . . aan wat sou gebeur het.") terwyl die realiteit van emansipasie (". ..  
iemand haar roep") ondergeskik is aan infantiele regressie (". . . weer later 
daaroor dink").

4.3.6.2 Gesprek met C oor Plaat 8GF

D1: Vertel my meer van die meisie
C; Sy is nog op skool. Haar gedagtes is op 'n ander plek. Sy is liefdevol. maar 

sy weet nie hoe om dit te wys nie. Dit lyk of sy sit en droom.

D2: Wat wens sy?
C: Sy wil miskien érens anders wees

D3: Wat beteken vriendskap vir haar?
C: Dit beteken baie vir haar
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D4: Wat is vriendskap vir haar?
C: Om te weet dat ander mens© ook vir haar omgee en dat sy nie alleen is

me. Dit is vir haar baie belangrik om te voel dat sy behoort.

D5 Sy ervaar me die gevoel van behoort aan en belangrik te wees nie 
C: Ja

D6: Vertel my meer van die baadjie
C: Dit behoort aan haar en sy is baie lief vir die baadjie Dit is me 'n nuwe baad

jie nie Dit is redelik oud en dis sag en warm

D7 As die baadjie 'n simbool was. waarvan dink jy kon dit 'n simbool wees? 
C: Van dit wat sy graag wil hé.

D8 Vriendskap. Iietde. warmte en behoort aan?
C: Ja.

D9: Hoe voel sy teenoor die baadjie?
C; Sy is lief vir die baadjie. maar dit voel nie of dit regtig hare is nie.

D10 Dit voel vir haar of sy nie werklik vriendskap. warmte en behoort aan ervaar
nie.

C: Ja.

D11 Hoe voel sy oor haarself?
C: Sy is bang vir haar eie gedagtes en sy wens miskien sy was iemand anders.

’n Beter persoon

D12: Sy dink nie sy is so goed en suksesvol as wat sy self graag wil wees nie. 
C: Ja.

D13. Haar ma of haar pa het haar gedagtegang gesteur. Vertel my meer van 
hulle.

C: Sy weet self nie baie van hulle af nie. Hulle is ook maar net daar.

D14 Hulle is belangeloos
C: Nee Hulle stel belong maar net as sy iets moet doen vir hulle. maar nie ver-

der nie.

D15: En sy het 'n behoefte aan liefde. warmte en behoort aan 
C: Ja.

D16: Haar ouers stel ook nie belong in haar as persoon nie.
C; Ja. Omdat sy . ..  sy i s . .  ag ek weet nie hoe om te verduidelik nie.

D17: Hulle stel nie belong in haar ter wille van haarself nie.
C: Ja.

D18: En jy self voel net soos die meisie?
C: Ja

D19 Jy voel jy wil liefde. warmte en behoort aan van ander mense ervaar.
C; Ja.
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Uit die gesprek met C het dit by D 1 en D 18 geblyk dat sy haarself met die mei- 
sie vereenselwig. C beteken die meisie as liefdevol maar sy is onbekwaam 
om haar liefde teenoor ander mense te betoon (D1). By D7 en D8 het geblyk 
dat die baadjie vir C 'n simbool is van dit waarna die meisie én C self smag: 
ware vriendskap waar liefde. warmte en onvoorwaardelike aanvaarding. ag- 
ting en erkenning van haarself beleef kan word (D4, D5. D7. D8). Sy beleef 
eensaamheid (D4). Verder (D11 en D12) het dit duidelik geword dat sy haar
self laag evalueer en as onsuksesvol en minderwaardig beteken en dat sy 
ontevrede en onvergenoegd teenoor haarself voel. By D9 wil dit blyk of die 
baadjie, as substituut vir warmte. liefde en vriendskap haar nie tevrede stel 
nie en dat sy moedeloos voel.

Deur die konvensionele metode van interpretasie toe te pas. kan C se bele- 
wing van eensaamheid wel raakgesien word, maar kon daar nie tot haar- 
selfgesprek en lae self-evaluering deurgedring word nie. By D13 tot D17 wil 
dit blyk dat, in die lig van haar persoonlike betekenis van ", ..  iemand haar 
roep. haar pa of ma byvoorbeeld". vir haar nie 'n realiteit tot emansipasie 
waardeur sy tot deelname uitgenooi word nie is nie. Vir háár beteken so 'n 
steuring van haar gedagtegang 'n beklemtoning van haar onaangename 
belewing van miskenning van haarself. (D14. “Hulle stel belong maar net as 
sy iets moet doen vir hulle. maar nie verder nie.)"

4.4 Samevatting van die g esp rekke  met C

Uit die gesprekke met haar het dit duidelik geword dat C haar T.A.T.-protokolle 
vanuit haar persoonlike verwysingsraamwerk verskaf het.

4 .4 .1 Betekenisgewing

Aan die hand van háár ervaring met haar ouers beteken C haar ouers as on- 
begrypend, onredelik en as afbrekend. en ontaktvol teenoor haarself (Plate 
1. 3GF. 6GF). Volgens haar betekenisgewing word sy as persoon in eie reg 
nie deur haar dominerende ouers erken. aanvaar en begryp me en haarsélí 
as van geleentheid tot suksesbelewing ontneem. Teen hierdie agtergrond be
teken sy haarself as verwerp en alleen (Plate 1 en 2) en evalueer naarself as 
ontoereikend. onbekwaam, waardeloos en haar in-die-wêreld-wees as be- 
tekenisloos. Omdat haar ouers haar nie ken. verstaan en erken nie, word sy 
deur hulle, volgens haar betekenisgewing gedwing in 'n rigting waarin sy nie 
belangstel of aanleg het nie.

Vanuit haar verwysingsraamwerk word die seuntjie (Plaat 1) gedwing om 
vioollesse te neem. die meisie (Plaat 2) kan nie die man vir wie sy lief is kry 
nie en so meer.

4.3.Ó.3 Ontleding van die gesprek met C oor Plaai 8GF
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4.4.2 Betrokkenheid

C is oorbetrokke by haarsélf, háár probleem van haar onregverdige. onbe- 
grypende ouers. háár gebrek aan suksesbelewing. háár frustrasie, háár on- 
gelukkigheid en háár eensaamheid. Haar oorbetrokkenheid by haarsélf vorm 
dan ook 'n deurlopende tema in haar T.A.T.-protokolle: Vir háár word die seun- 
tjie op Plaat 1 deur sy ouers gedwing om viool te speel terwyl hy Newer lets 
anders wil doen. die meisie op Plaat 2 kan nie die man op wie sy verlief is 
kry nie. ensovoorts.

4.4.3 Belewing

C beleef teen die agtergrond van háár ervaringe en betekenisse toegeken, 
opstandigheid feenoor haar ouers en haar omstandighede wat sy voel on- 
ophefbaar is. (Plate 1, 2. 3GF) Sy beleeí magteloosheid, moedeloosheid, ter- 
neergedruktheid. eensaamheid en ongelukkigheid (Plate 1,2, 3GF, 7GF). Sy 
voel deur vir háár belangrike ander persone verwerp. misken en geminag 
en in haar pogings om haar nood aan aanvaarding. agting, erkenning. lief- 
de en begrip op te hef. beleef sy mislukking en frustrasie.

Haar eie belewinge word ook vervat in haar T.A.T.-protokolle sodat byvoor- 
beeld die kind op Plaat 5 ongelukkig is. die meisie op Plaat 2 hartseer is. die 
meisie op Plaat 3GF deur haar ouers of vriende seergemaak is en so meer.

4.4.4 Selfidentiteit en selfkonsep

Uit die onderhoude met C se ouers. onderwysers en haarself het dit duidelik 
geword dat C voldoende geleentheid tot selfontdekking tydens kontak met 
haar portuurs en byvoorbeeld naskoolse bedrywighede soos sportdeelname 
moet ontbeer. As gevolg hiervan het C 'n gebrekkige selfkennis en ook 'n dif
fuse selfidentiteit wat veral in die gesprekke met haar oor Plate 5 en 6GF dui
delik na vore kom. Ander aanduidings van haar diffuse selfidentiteit is byvoor
beeld haar gebrek aan selfvertroue. haar terneergedruktheid én dat sy haar
self onttrek en van ander mense isoleer.

Uit die gesprekke oor haar T.A.T.-protokolle het dit ook geblyk dat sy haar
self onrealisties laag evalueer. dat sy lae selfagting het en haarself beteken 
as byvoorbeeld minderwaardig. onbekwaam en 'n mislukking (byvoorbeeld 
Plate 1 .3GF en 6GF). Sy beleef ook magteloosheid. moedeloosheid. eensaam
heid sowel as teleurgesteldheid in — en ontevredenheid met haarself. C het 
ook in terme van haarsélf en háár selfkonsep. persone op die T.A.T.-plate ge- 
persipieer en beskryf as byvoorbeeld onbekwaam. twyfelmoedig. moedeloos 
en alleen.
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4.4.5 Selfaktualisering
As gevolg van C se onrealisties lae selfkonsep (waarby lae selfdunk en self- 
agting geïnkorporeer is), haar identiteitsdiffusie en lae selfevaluering (van 'n 
mislukking en onbekwaam te wees), is sy oorbetrokke by haarself en haar, 
vir haarself onoplosbare. probleme. Sy is só betrokke by-, só vasgevang en 
verstrengel in haarsélf. haar magteloosheid, frustrasies. mislukkings. en onbe- 
kwaamheid dat sy nie betrokke kan raak by aspekte buite haarself waardeur 
sy tot selfaktualisering kan oorgaan nie. Vanweé haar oorbetrokkenheid by 
haarself kan sy nie bo haar skynbare beperkinge uitstyg en haar werklike po- 
tensialiteite ten voile verwesenlik nie.

4.4.6 Relasies
Vanuit haar onbevredigende opvoedmgsmilieu (soos n generasiegaping, ge- 
brekkige begrip deur haar ouers en spesifieke opvoedingspraktyke deur haar 
ouers toegepas) het C met betrekking tot haar ouers mislukking, verwerping, 
miskenning. kritiek en ontevredenheid beleef. In C se verhouding met haar 
ouers het daar aan die hand van haar betekenisse aan haarself en haar ou
ers toegeken, en onder invloed van haar onaangename belewinge, nega- 
tiewe polarisasie ten opsigte van haar ouers plaasgevind en het haar verhou
ding met haar ouers verswak. Sy verkies dan ook om nie by hulle betrokke 
te wees nie, — om haarself Newer van hulle te onttrek. maar vanweë haar ge- 
situeerdheid en spesifieke handelinge van haar ouers, voel sy dat sy gedwing 
word om betrokke te wees.

Ook in C se verhoudinge met haar portuurs het daar, as gevolg van haar 
ouers se opvoedingspraktyke sowel as haar negatiewe selfkonsep en diffuse 
identiteit, negatiewe polarisasie plaasgevind (teenoor haar portuurs). C be- 
teken haarself ten opsigte van haar portuurs as minderwaardig. 'n mislukking, 
onbekwame, en as minderbevoorreg as hulle Om haar, vir haarself, onbe- 
kwame self te beskerm en die onaangename belewing van minderwaardig- 
heid. selfbewustheid, spanning en so meer te vermy, het sy haarself van hulle 
onttrek.

In haar relasie met haarself tydens haar betrokkenheid by haarself en vir 
haar belangrike ander persone het sy mislukking op mislukking beleef. Aan 
die hand van haar konnotatiewe betekenisse aan haarself toegeken, is sy ge- 
neig om ontevrede te wees met haarself en beleef sy afkeer (en afkeuring) 
van haarself. Negatiewe polarisasie ten opsigte van haarself van wie sy nie 
kan onttrek nie het so sterk geword dat die grens van selfverwerping en seifs 
selfvernietiging bereik is.

5. Samevatting

Uit hierdie 3 voorbeelde is dit duidelik dat. deur die konvensionele metode 
van interpretasie van T.A.T.-protokolle te gebruik, daar nie by die besondere
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kind se verwysingsraamwerk uitgekom kan word nie. Die belangrikste rede 
hiervoor is daarin geleé dat die konvensionele interpretasie vanuit 'n psigo- 
analities gelnspireerde perspeklief en 'n verwysingsraamwerk van voorafbe- 
paalde betekenisse (byvoorbeeld stimuluswaarde van die plate, simbool- 
betekenisse en onbewuste betekenisinhoude) te werk gaan.

Elkeen van die drie kinders wat as voorbeelde gedien het. trouens soos el- 
ke kind, het sedert geboorte aan die hand van belewinge tydens betrokken- 
heid by ouers. skool. norme, ensovoorts. deur betekenisgewing. eie leefwê- 
reld gekonstitueer. Betekenisse wat toegeken word, het 'n denotatiewe (uni- 
versele) én 'n konnotdtiewe (uniek-persoonlike) dimensie Omdat dit die kind 
self is wat tydens sy betrokkenheid self beleef het en sélf beteken het. is die 
geintegreerde geheel van betekenisse (denotatiewe- en konnotatiewe dimen
sie) vir horn die werklikheid wat hy ken en verstaan sóós hy dit ken en verstaan. 
Met verwysing na hierdie werklikheid vir horn, neem hy waar, interpreteer hy 
en handel hy.

Die kind is slegs bewus van dit waarop hy sy aandag rig. van dit waarby 
hy betrokke is. omdat hy daarby betrokke wil raak. Terwyl die kind self daar- 
van onbewus is. belnvloed en medebepaal vroeëre ervaringspore (waarby 
konnotatiewe. onegte en skewe betekenisse ingesluit is) sy waarneming so dat 
dit vir homself voorkom asof die werklikheid is soos hy dit waarneem. al is dit 
nie so nie. Van sommige aspekte van sy verwysingsraamwerk kan hy ook ge- 
redelik maklik bewus word, terwyl daar ander aspekte is waarvan hy nie son- 
der hulp bewus kan word nie. Omdat die kind altyd totaliteit-in-funksie is. is 
en bly alle aspekte van sy verwysingsraamwerk teenwoordig en beinvloed 
die aspekte. sommige in mindere en ander weer in meerdere mate, sy waar
neming en gedrag.

Die kind self, soos hy homself leer ken en verstaan het. staan altyd sentraal 
tydens sy betrokkenheid by situdsies en gebeure. Hy neem waar. interpreteer 
en evalueer in terme van hoe dit hierdie self van horn raak. Die betekenisse 
wat hy aan homself in terme van attribute en kategorieë toegeken het. vorm 
die fokuspunt van sy verwysingsraamwerk.

Om suksesvolle pedodiagnose te verseker, kan daar nie vanuit 'n eksterne 
verwysingsraamwerk na die kind uitgereik word nie. Om die kind met sy pro- 
bleme te kan begryp en te kan help, behoort die diagnostikus wat homself 
nooit heeltemal van sy eie verwysingsraamwerk kan losmaak nie, na die beste 
van sy vermoe vanuit die besondere kind se verwysingsraamwerk te werk te 
gaan.

By al drie hierdie kinders het, net soos by elke kind waarvan die opvoeding 
skeef geloop het. die Empiries-opvoedkundige essensies van betekenisgewing, 
betrokkenheid. belewing. positiewe selfkonsep en selfaktualisering nie gerea- 
liseer nie. Die kind wat weens opvoedingstekorte onegte en skewe betekenis
se aan sy wêreld toegeken het. ken en verstaan sy wêreld nie. Hy het nie die 
werklikheid wat is leer ken soos dit is nie. Sy wording wat sigbaar word in sy 
gedrag ly daaronder sodat so 'n kind die hulp van die Opvoedkundige Siel- 
kundige nodig het.
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