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HOOFSTUK 4

SPELTERAPIE MET DIE EMOSIONEEL BESEERDE PRE-ADOLESSENT

In die hoofstuk word eerstens die algemene ontwikkeling van die pre-adolessent bespreek en wel met betrekking tot
sy fisiese, kognitiewe, sosiale, religieuse, morele, emosionele, konatiewe en persoonlikheidsontwikkeling. Die
emosioneel beseerde kind se ontwikkeling word naamlik op al die terreine beïnvloed. Die prominentste invloed is op
die persoonlikheidseienskappe, waar sy selfkonsep en selfbeeld gevorm word. Die spelterapiemetodes in

Gestaltterapie ondervang die verskille in ontwikkeling, omdat die proses by elke kind se proses aanpas.

Die benutting van spelterapie vanuit die Gestaltbenadering is 'n wetenskaplike metode om die kind in staat te stel om
sy homeostase te herstel. Deur die spelterapeutiese proses word die kind in staat gestel om deur aktiwiteite sy

bewuswording van gevoelens en die hantering daarvan te verhoog. Die kind beeld sy projeksies deur middel van
spelaktiwiteite uit wat daartoe aanleiding gee dat hy sy eie situasie op 'n konkrete wyse sien en self met die projeksie
kan identifiseer. Integrasie van sy eie gevoel en gedrag vind plaas. Hierdeur word hy in staat gestel om deur eie be-
magtiging sy eie onvoltooidheid te hanteer en weer balans te bereik Die spelmedium lei tot die verhoging van sy

selfkonsep, wat aanleiding gee dat selfondersteuning en selfaktualisering plaasvind.

4.1 DIE ONTWIKKELING VAN DIE PRE-ADOLESSENT

Die pre-adolessent word ook beskryf as die kind in sy middeljare vanaf ses jaar tot 13 jaar (Smit 1981:23, Pillari
1988:133, Smit 1981:23). Du Toit & Kruger (1991:113) het verder die fase in die junior primêre fase van 6-8 jaar of
graad 1 tot graad 3 en die senior primêre fase van graad 4 tot 7 of 9 tot 13 jaar verdeel. Die ontwikkelingsfases waar
die pre-adolessent formele vaardighede aanleer wat 'n invloed op sy verhouding met homself en sy omgewing het,

noem (Erikson 2000:2) die periode arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid. In hierdie fase bekom die kind die
innerlike motivering om nuwe vaardighede aan te leer ten opsigte van verantwoordelikheidsaanvaarding en om
onafhanklik te funksioneer. Hy verplaas hom dus na 'n wêreld wat bestaan uit sy portuurgroep. In dié fase lewer sy
ervaring en belewenis van sy skool 'n groot bydrae (Smit 1981:23). Die kind is weetgierig, prestasie- en

kompetisiegedrewe en afhanklik van die goedkeuring en beloning van sy ouers en onderwysers (Smit 1981:25).

So 'n kind wil dus altyd die volwassene tevrede stel om prestasie te bereik en erkenning te ontvang. Dit het 'n groot
invloed op terapie met die kind, omdat die kind die terapeut tevrede wil stel en nie werklik sy eie ervaringe wil deel

nie. Die bou van 'n vertrouensverhouding is van kardinale belang om 'n omgewing te skep waar hy sy eie
bewuswording kan deel en hierdeur bemagtig kan word.
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Die emosioneel beseerde kind, wat nie goedkeuring en beloning van sy ouers ontvang nie, ervaar angs ten opsigte
van sy eie optrede, wat daartoe aanleiding gee dat hy homself onttrek en nie sy eie weetgierigheid en
prestasieaangedrewe vermoë ontwikkel nie. Dit gee weer aanleiding tot 'n laer selfbeeld.

Die fase van arbeidsaamheid dra by tot die verhoging van die selfwaarde as persoon om eendag as 'n volwassene in
die samelewing te funksioneer (Pillari 1988:149). Volgens Louw (1996:325) stem psigoloë saam dat hoewel dit
relatief rustiger jare is wat die fisieke ontwikkeling betref, hierdie tydperk van kritieke belang vir die kind se kognitiewe
ontwikkeling is waar hy operasioneel begin dink oor konkrete voorwerpe soos die sterrestelsel, mense, meganika en

ander aspekte in die wêreld wat vir hom interessant is. Sy sosiale en persoonlike vermoëns stel hom in staat om 'n
beter selfkonsep ten opsigte van die wêreld om hom te ontwikkeling.

Die emosioneel beseerde kind se wil om uitgebreide kennis te bekom, ontbreek as gevolg van die om gewing se

negatiewe invloed wat kan lei tot regressiewe gedrag. Die motivering van die kind kan ontwikkel word deur middel
van die spelterapeutiese program waar sy eie bemagtiging bevorder word deur die benutting van sy eie potensialiteit.

In dié ouderdomsfase leer die kind dus 'n gevoel en vaardigheid aan ten opsigte van bevoegdheid en bekwaamheid

om suksesvol in die samelewing as volwassene aan te pas. Die kind moet daarom oor voldoende selfvertroue en
innerlike motivering beskik om verhoudingsvaardighede aan te leer. As die ontwikkelingstadiums negatief beïnvloed
word weens 'n emosionele besering, het dit  'n invloed op sy totale ontwikkeling. Dit is dus belangrik dat die terapeut
kennis dra van die kind se ontwikkeling en die spelterapeutiese proses by die kind se ontwikkelingsvaardighede

aanpas.

4.1.1 Fisiese ontwikkeling

Die fisiese ontwikkeling van die kind word ten opsigte van sy liggaamlike, motoriese en seksuele ontwikkeling
bespreek.

4.1.1.1 Algemene liggaamlike ontwikkeling

Fisiese ontwikkeling is rustiger, maar die kind se welstand soos gemeet aan gesonde voedsel, liggaamlike oefening
en persoonlike higiëne is van kardinale belang in sy ontwikkeling ( Du Toit & Kruger 1991:113, Elkin 1994:92, Van
den Aardweg & Van den Aardweg 1999:174).
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Du Toit & Kruger (1991:108), Louw (1996:326), Lefrancois (1995:393) en Turner & Helms 1979:252) lig die
algemene liggaamlike groei van die pre-adolessent soos volg uit:
§ Die kind se arms en bene groei vinniger as sy romp. Hy lyk nou skraler. Die kind se massa- en leng-

tetoename is ongeveer 6-7,5 cm per jaar en 2 kg per jaar. Die kind se liggaam verander geleidelik van die
van 'n kind na dié van 'n volwassene. Sy maag en borskas word geleidelik platter, sy neus groter en langer,
hare growwer, mond en ken groter, sy voorkop breër en platter en sy nek langer, en sy brein bereik sy
volwasse grootte.

§ Die respiratoriese stelsel funksioneer meer ekonomies en elasties. Sy asemhaling is nou dieper en stadiger.

Sy longmassa het van geboorte tot nou tienvoudig in gewig toegeneem.
§ Sy hartgrootte het tot in dié fase vyf keer toegeneem, maar is kleiner in verhouding tot sy liggaam as in

ander fases. Dit lei daartoe dat sy bloeddruk styg , maar sy hartklop afneem.
§ Sy melktande word in die fase vervang deur permanente tande.

§ Geslagsverskille in die ouderdomsfase verskil. Die dogters groei vanaf nege tot tien jaar vinniger as seuns
en is op twaalf jaar ongeveer twee jaar voor die seuns se lengte- en massaontwikkeling.

§ Die kind se liggaamsbou bepaal dikwels hoe ander teenoor hom gaan optree. Hy is dus uiters sensitief vir
ander se mening en siening van hom.

§ Tussen 6-8 jaar word visuele rypheid bereik. Die kind is in staat om baie klein kleurverskille te sien.

Deur die fisiese mishandeling en verwaarlosing van die kind word sy fisiese ontwikkeling negatief beïnvloed as
gevolg van besering, en ongebalanseerde dieet. Die terapeut moet dus sy aktiwiteit aanpas by die kind se fisiese

vermoë.

4.1.1.2 Motoriese ontwikkeling

Motoriese ontwikkeling is vir die pre-adolessent belangrik in sy portuurgroepvorming en verhoging in sy
skoolvaardigheid. Die emosioneel beseerde kind met 'n agterstand in motoriese aktiwiteite se selfbeeld word
hierdeur negatief beïnvloed.

Louw (1996:325), Pillari (1988:149), Du Toit & Kruger (1991:113), Burden (1997:227), Bukatko & Daehler (1998:177)
en Lefrancois (1995:393) lig die kind se motoriese vaardighede soos volg uit:
§ Daar is 'n verfyning in die psigomotoriese vaardighede in die fase. Daar is 'n toename in krag, spier-

beweging en koördinasie in die liggaam.

§ Balans en elegansie van die liggaamlike bewegings neem toe.
§ Die kind se aktiwiteite neem toe in motoriese vaardighede soos balanseer op lysies, hardloop, spring,

rolskaatse en gimnastiek. Die kind is lief om aan 'n groot aantal sportsoorte deel te neem.
§ Hy openbaar volwasse vaardigheid in vang- en gooispeletjies.
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§ Hy kan skoene vas maak en hy begin ook lees, skryf, figure natrek en verf. Die kind se fyn motoriese
vaardighede neem dus baie toe in die fase.

§ In die fase is sy links- of regshandigheid goed gedefinieer en gevestig.

§ Seuns is gewoonlik vinniger in hul motoriese aktiwiteite as dogters omdat hulle meer spierweefsel het as
dogters. Navorsing het egter aangetoon dat daar nie 'n duidelike verskil in die fase tussen seuns en dogter
is nie en dat verskille eers in die volgende fase duidelik na vore kom

§ Omgewingsfaktore speel egter 'n belangrike rol in die kind se motoriese ontwikkeling afhangend van die
verwagtings van die ouer, skool en hulle portuurgroepe.

§ Motoriese vaardighede bevorder ook die kind se intellektuele vermoë soos die aanleer van teken, verf en
musiekinstrumente speel.

§ Sy sosiale ontwikkeling word ook deur sy motoriese ontwikkeling bevorder. Die kind wat aan sport
deelneem, leer om reëls te gehoorsaam en in 'n span te werk. Hulle is gewoonlik gewild onder hulle maats

wat weer hulle selfagting verhoog.
§ Die kind is dikwels fisies moeg van al die aktiwiteite, maar hy wil nie rus nie,. Daar moet dus doelbewus

beplan word vir rustyd.

Die kind se fisiese voorkoms en selfbeeld word bepaal deur ander se siening en houding teenoor hom ( Du Toit &
Kruger 1991:108).

Die spelterapeutiese program dra by sodat die kind se eie vermoë verhoog word deurdat hy sy eie vaardighede in

die aktiwiteit ontdek in die maak van projeksies.

4.1.1.3 Seksuele ontwikkeling

Seksuele ontwikkeling van die pre-adolessent het 'n invloed op sy sentrale senuweestelsel wat sy gedrag en optrede
beïnvloed. Dit veroorsaak dat hulle wegbeweeg van die volwassenes se rolle na dié van hulle portuurgroep wat lei tot
angs en vrees (Cohen 1999:11).

Seksuele ontwikkeling van die pre-adolessent lei tot sekere gedragsuitinge wat as normaal hanteer moet word
volgens Karp & Butler (1996:3).
§ Masturbasie is normale seksuele gedrag in die fase.
§ Daar kan wisseling voorkom -- periodes van inhibisie waartydens daar nie masturbasie voorkom nie.

§ Van die ouderdom van nege tot tien jaar begin die kind na seksinligting soek -- veral hoe die seksuele
organe funksioneer.

§ Seuns ontwikkel hare en dit is vir hulle moontlik om te masturbeer tot ereksie.
§ Dogters ontwikkel hare, borste en begin met hulle menstruasie.
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§ Vloekery begin ook in die stadium en seuns begin met badkamergesprekke ten opsigte van vuil grappe en
fisiese ontwikkeling.

§ Dogters het ook badkamergesprekke ten opsigte van verskillende borsgroottes en liggaamsbou.

§ Baie pre-adolessente raak verlief en openbaar seksuele gedrag met vriende soos soene en seksuele
liggaamlike kontak.

§ Die meeste pre-adolessente het hetero-seksuele kontak, alhoewel daar ook soms seksuele
eksperimentering tussen dieselfde geslag voorkom.

§ ‘n Groter nuuskierigheid kom voor om ander kinders se liggame te sien. Dit kan gebeur dat hulle na foto’s,

boeke en selfs pornografiese boeke sal kyk.
§ Abnormale gedrag word aangedui as

• kinders van tussen sewe en tien jaar seksuele penetrasie, geniale soene of orale seks beoefen,

• pre-adolessente betrokke raak by seksuele dade met kinders jonger as hulle self.

• aggressie, ondersoekende en gedwonge seksuele gedrag.

Die terapeut moet bewus wees van die gedrag, omdat seksueel gemolesteerde kinders ook emosioneel mishandelde
kinders is met rolverwarring ten opsigte van hul eie seksuele gedrag.

Mishandeling beïnvloed ook die kind se intellektuele ontwikkeling . Die kind leer om sy sensoriese inligting te
integreer met al sy sensoriese sisteme. Tydens mishandeling leer die kind aan om apaties te wees ten opsigte van
sy sensoriese ervaring wat daartoe lei dat hy sy eie sensoriese gewaarwording ignoreer en in 'n staat van wanhoop

verval (Pillari,1988:135).

Dit is belangrik dat die Gestaltterapeut bewus moet wees van die kind se gedrag van ignorering en wanhoop in die
proses van sensoriese bewuswording waartydens die kind sy kontakgrense met homself verbreek. In die

spelterapieproses, waar sensoriese kontak die eerste stap in die spelterapieproses is, sal die terapeut meer
eksperimenterend moet optree deur middel van genotvolle en ondersteunende aktiwiteite om die kind se
bewussynsvlakke te verhoog.

Dis belangrik dat die terapeut in ag neem dat die kind se kognitiewe vermoë ook deur sy fisiese ontwikkeling en sy
omgewing beïnvloed word.
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4.1.2 Kognitiewe ontwikkeling volgens Piaget se teorie

Kognitiewe ontwikkeling ná die kleuterfase verander nou na 'n konkrete handeling, waar hy sy denke orden deur die

vermoë te ontwikkel om inligting te transformeer, te ontleed en te manipuleer. Hierdeur ontwikkel sy geheue en word
sy behoud van selfkonsep bevorder (Smit 1981:23 en Pillari 1988:136). Die kind begin dus meer analities en
sistematies werk, waar hy meer objektief kan begin optree (Du Toit & Kruger 1991:114). Hy ontwikkel die vermoë om
te bepaal dat daar verskillende oorsake vir 'n reaksie is. Hy sal byvoorbeeld dat dit nie net noodwendig sy skuld is as
'n maat vir hom kwaad is nie.(Cohen 1999:28). Sy kognitiewe persepsie van ervaring groei uit sy leerervaring,

beredenering en probleemoplossende vermoëns (Elkin 1994:124). Geheue speel 'n belangrike rol in al die
kognitiewe aktiwiteite en hieruit vind die inligtingsverwerking van die kind plaas (Louw 1996:325). Die kind kan die
inligting op 'n konkrete wyse ontleed, maar beskik nog nie oor die vermoë om abstrakte en simbolies werkwyses te
implementeer nie.

Die emosioneel beseerde kind se kognitiewe vermoë word negatief beïnvloed en dus behoort die spelmediums op 'n
meer konkrete wyse aangebied te word.

Piaget noem die fase van ontwikkeling in die ouderdom van ses tot dertien jaar die konkreet-operasionele periode,
waar die kind wel oor operasionele denke beskik, maar nog nie die vermoë ontwikkel het om abstrak te dink nie en
sy denkpatrone steeds konkreet is. Hy is nie in staat om oor idees te dink as hipoteses nie (Louw 1996:331, Maier
1969:155, Etaugh & Rathus 1995:404 ). Die terapeut sal dus konkrete denkpatrone ten opsigte van die bepaling van

alternatiewe in sy hantering van die kind se onvoltooidhede in berekening moet bring.

Die kenmerke van kognitiewe ontwikkeling word na aanleiding van Piaget se teorie soos volg deur Louw (1996:336-
351) en Lefrancois (1995:410-406) beskryf.

4.1.2.1 Konservasie

Konservasie beteken dat die kwantitatiewe verband tussen aspekte (die gewig, hoeveelheid en volume) dieselfde

bly, niks bygevoeg of weggeneem nie al vind perseptuele verandering plaas (Louw 1996:336, Pillari 1988:136,
Lefrancois 1995:401).

Volgens Du Toit & Kruger (1991:115) en Louw (1996:336) hang die kind se vermoë om te konserveer saam met sy

vermoëns om die volgende te doen:
§ Logiese denke.
§ Desentralisasie.
§ Inagneming van die aard van transformasie (omdat daar niks van die substansie weggeneem of bygevoeg

word nie, maar slegs vormverandering kan plaasvind).
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§ Begrip van die behoud van identiteit.
§ Begrip van die omkeerbaarheid (en veral van kompensasie of wederkerigheid) en beredenering daarvan.

Aan die einde van die fase is die kind in staat om mag en beheer te behou (Cohen 1999:36).

Die emosioneel beseerde kind se konservasievermoë word negatief beïnvloed deurdat sy eie omgewing sy
denkpatrone verneder, wat lei tot angs en onttrekking en sy eie logiese denkpatrone beïnvloed.

4.1.2.2 Logiese  denkpatrone

Logiese denkpatrone word in die skool ontwikkel waar analitiese ingesteldheid ontwikkel in die soeke na ware feite.
Die kind let nie net op na wat die resultate van transformasie is nie, maar die hele proses van transformasie (Louw

1996:322, Du Toit & Kruger 1991:116). In hierdie fase is hy baie ywerig en entoesiasties en hy het baie energie wat
benut moet word om sy verkenningswêreld te verbreed (Du Toit & Kruger 1991:119). Die kind se groot behoefte is
om die wêreld te verstaan. Die inligting bekom hy deur middel van vraagstelling. Dit bevorder sy onafhanklike
denkvermoë deur verskeie sienings te koördineer en te analiseer. Aan die einde van die fase is sulke kinders in staat

om abstrak te dink en te eksperimenteer met rolle wat bydra om 'n verskeidenheid alternatiewe rolle en gedrag te
beoefen (Cohen 1999:36).

Die terapeut benut die logiese denke deur samevloeiing en deur die verhoging van die kind se eie bewussyn om sy

eie gedrag en belewenis te bepaal en self op alternatiewe te besluit en oor hoe hy dit graag wil hanteer. Die
emosioneel beseerde kind ontvang deur spelmeduims 'n konkrete beeld van sy gedrag en emosie wat bydrae tot die
ontwikkeling van sy logiese denkpatrone in die bepaling van alternatiewe.

4.1.2.3  Egosentrisme

Die kind se egosentrisme begin afneem. Hy begin die vermoë ontwikkel om ander te verstaan en hul menings en
sienings in ag te neem en self sy eie te standpunte verander (Nuttall 2003:3). Hy is meer bereid om in spanverband

saam te werk, te speel en te konformeer. 'n Afname in egosentrisme hou verband met 'n bewustheid van moraliteit,
omkeerbaarheid en klassifikasie (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1999:45, Du Toit & Kruger 1991:117, Louw
1996:322).

Die emosioneel beseerde kind se egosentrisme word dikwels in stand gehou as gevolg van die nie-bevrediging van
sy eie behoeftes. Dit gee aanleiding dat hy nie insig in ander se optrede en standpunte ontwikkel nie. In die
spelterapeutiese proses sal die terapeut baie van samevloeiing en polariteite benut om sy ongemak te verhoog.
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4.1.2.4 Desentrasie

Die pre-adolessent kan verskeie aspekte gelyktydig in aanmerking neem in sy redenasie wanneer hy 'n saak

oorweeg, dit wil sê hy kan desentreer en hy is nie meer transduktief nie (Louw 1996:321, Du Toit & Kruger
1991:117). Die kind beskik nou oor die vermoë om verskillende alternatiewe te bepaal en dan daaruit te besluit
watter een hy wil toepas.
Die vaardigheid van desentrasie word deur middel van spelterapie by die emosioneel beseerde kind aangeleer deur
die bepaling van alternatiewe en die inoefening van die alternatief waarvoor hy self verantwoordelikheid aanvaar.

4.1.2.5. Konsepte van oorsaaklikheid

Die kind besef wat die verskil tussen oorsaak en gevolg is en dat sekere goed toevallig gebeur. Die proses van

konformasie beweeg van die konkrete en algemene na die meer algemene en abstrakte area (Louw 1996:332). Die
proses help die kind verstaan dat sy gedrag die gevolg van sekere gebeurtenisse of emosionele belewenisse is.

Die verhoging van die kind se bewussynsproses in Gestalt-spelterapie dra by dat integrasie ontwikkel tussen die

gebeure, emosies en tot watter gedrag dit aanleiding gee.

4.1.2.6 Klassifikasie

Dis die vermoë om voorwerpe of gebeure te rangskik of te klassifiseer volgens gemeenskaplike of verskillende
kenmerke. In die begin van die pre-adolessente fase klassifiseer die kind wat reg en verkeerd is, lekker en sleg is
met min gronde in die middel (Nuttall 2003:3). Met ontwikkeling word al hoe meer aspekte in ag geneem.

Die kind kan verskillende voorwerpe in een groep klassifiseer en dan weer subklasse in die groep saam stel,
byvoorbeeld diere is die klas en dan is honde, katte, perde weer in subklasse. Hy besef dus dat die oorkoepelende
klas uit meer as een klas bestaan (Du Toit & Kruger 1991:118, Louw 1996:335, Krantz 1994:398,
Lefrancois1995:405). Die terapeut kan klassifikasie in die bepaling van alternatiewe benut deur die opstel van

diagramme en vloeikaarte van een tipe gedrag wat lei tot 'n ander gedrag en wat dit alles beïnvloed.

Klassifikasie word benut in spelterapeutiese tegnieke soos by die metafore wat geklassifiseer word in die karakter,

doel, struikelblokke en resultate, of by die polariteite wat dan geklassifiseer word in die gedrag: wat ek nie van jou
nie, wat ek graag wil bekom en wat kan ek doen om dit te bereik.
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4.1.2.7 Realisme

Die kind kan tussen die fisiese en psigiese onderskei en tussen interne en eksterne gebeure. Hy kan denke in sy

verbeelding laat plaasvind wat nie tasbaar is nie. Hy besef dat drome uit gedagtes en verbeelding bestaan en nie
werklik plaasgevind het nie (Louw 1996:334, Elkin 1994:128). Die vermoë word in die spelterapieprogram benut deur
die metafore, fantasievlugte en drome eers in 'n projeksie te beleef en dan daardeur die kind se eie bewussyn te
verhoog. Dit kan ook in die stap van selfvertroeteling aangewend word waar die kind in sy eie verbeelding die beheer
het.

4.1.2.8 Getallebegrip en reeksvorming

Die kind kan die getalle en voorwerpe orden volgens numeriese orde, vorm, tekstuur, lengte en massa. Hy begin

getalle bemeester deur optel, aftrek, deel en vermenigvuldiging. Konservasie van getalle word ook verstaan (Du Toit
& Kruger 1991:118, Louw 1996:340, Lefrancois 1995:406).

Dit sluit aan by die Gestalt-bewuswording van die kind ten opsigte van die prosesse tussen sy emosie, gedrag en

watter invloed dit op sy omgewing het.

4.1.2.9 Taalontwikkeling

Die taalontwikkeling van die pre-adolessent is stadiger, maar die taalgebruik en kompleksiteit brei uit. Die kind
beweeg van konkrete betekenis na 'n meer abstrakte betekenis van woorde. Hy kan dubbelsinnigheid van woorde
verstaan en hy geniet woordspeling, grappe en ironie in woordeskat (Louw 1996:351, Elkin 1994:125 en Bukatko &
Daehler 1998:251). Die terapeut benut taalontwikkeling in sy terapie deur die emosionele woordeskat van die kind te

verhoog wat dan die emosionele bewuswording verhoog.

Die rol van taal word skematies in Figuur 18 voorgestel.

FIGUUR 18: TAAL SE ROL IN VERSKILLENDE OUDERDOMSGROEPE

VLAK GEMIDDELDE
OUDERDOM

TAALFUNKSIE

Egosentriese
taal

 Drie tot sewe
jaar

Oorbrugging tussen eksterne en innerlike taal, om eie gedrag te beheer maar
wat dan hardop uitgespreek kan word.

Innerlike taal Van sewe jaar en
ouer

Selfgesprek bepaal die rigting van gedrag en betrek alle hoër geestesfunksies
(maak denke moontlik).

Taalontwikkeling beteken nie net die uitbreiding van woordeskat en sinskonstruksies nie, maar taal word al meer met
die konteks waarin dit gebruik word, in verband gebring (Louw et al 1996: 351).
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Die navorser het ervaar dat die emosioneel beseerde kind se innerlike taalontwikkeling dikwels swak is.

           Deur die spelaktiwiteite kan hy sy emosies uitspeel en identifiseer met behulp van emosiegesiggies. As hy die regte

emosionele taal by die gesiggie pas, ontwikkel sy taal.

4.1.2.10 Geheue

In Figuur 19 word Lefrancois (1995:409) se geheuevormingsproses skematies voorgestel (met gebruikmaking van

Louw (1996 :342-347) en Elkin (1994:92) se beskrywings).

FIGUUR 19: LEFRANCOIS SE GEHEUEVORMINGSPROSES

Sensoriese
informasie
Hieruit ontwikkel die
geheueproses
aanvanklik

Sensoriese geheue
Indrukke en sensasie wat
deur die sensoriese sisteem                         Raak gou vergete as daar nie
(reuk, visie, gevoel, proe, doelbewuste noue kontak ge-
gehoor) ontvang is. maak word nie

Korttermyngeheue
Dis die getal skemas Raak vergete sodra die kind
wat die kind gelyktydig nie meer direk daarmee
kan onthou. kontak het nie.

Langtermyngeheue
Dit is hoe vinnig hy die inligting uit sy
geheue kan herwin.

Geheuestrategieë om inligting te berg deur middel van herhaling of organisering:

Herwinningstrategieë

- Om inligting te herwin, kan geheueherkenningstake soos prente en kategorisering
van inligting benut word.

-Uitbreiding van kennisbasis: soos kinders ouer word, help dit hulle beter onthou.
-Elke individu se eie vermoë om inligting te onthou en te herroep.
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Die geheuevormingsproses is belangrik in spelterapie tydens die hele proses van terapie. Sensoriese kontak help die

kind om kontak met sy bewussyn en geheue te maak. In die korttermyngeheue kan die terapeut 'n beeld vorm van
hoeveel items die kind kan onthou en in die langtermyngeheue kan die terapeut projeksie prente, sketse of enige
projeksie tegniek benut om sy inligting te herwin. 'n Belangrike opvoedingselement is om die kind visueel te leer en
take op 'n konkrete wyse uit te voer.

Die aktiwiteite moet aan die kind geleentheid gee om aktiwiteite self te doen, probeer-en-tref-eksperimentering toe te
pas, wat kan lei tot suksesvolle leer (Du Toit en Kruger 1991:119). In die spelterapeutiese proses moet die terapeut
dit benut in die bemagtiging deur middel van aktiwiteite. Die terapeut moet bewus wees dat elke kind steeds uniek is
en so ook verskillende inligting herroepingsvorme benut volgens elke kind se proses en sy kognitiewe vermoë.

Die kronologiese kognitiewe ontwikkeling word soos volg deur Bukatko & Daehler (1998:322) saamgestel:

Sesjariges:

§ Die kind benut effektiewe en sistematiese aandagstrategieë.
§ Het 'n aandagspan van vier tot vyf items.
§ Dink aan verskillend stappe om probleme op te los.

§ n portuurgroepprobleme self oplos.
§ Kan oordragprobleme met bybedoeling oplos.

 Sewe- tot agtjarige
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§ Benut herhaling as 'n geheuestrategie.
§ Het 'n aandagspan van vyf tot ses items.
§ Bewys buigbaarheid in beplanning en oplossing van probleme.

  Nege- tot tienjarige

§ Toon ontwikkeling om te fokus en selektief aandag te gee.
§ Kan akkuraat weergee uit die herroeping van uitgebreide langtermyngeheue.

§ Benut die vermoë om inligting in sy geheue te organiseer.
§ Kan simbole en kaarte benut wat nie ooreenstem met die fisiese voorwerp wat dit verteenwoordig nie.
§ Ontwikkel die konsep van die belangrikheid van logiese beredenering.
§ Ontwikkel wetenskaplike beredeneringsvermoë.

 Elfjarige

§ Sy vermoë tot langtermyngeheue verbreed baie.

§ Benut ontleding en herwinning van inligting uit sy geheue.

 Twaalf- en dertienjarige

§ Benut verskillende herwinningstrategieë.

Kognitiewe ontwikkeling van die pre-adolessent is belangrik in die bewuswording en die kind se vermoë om gebeure
en belewenisse daarvan te herwin. Die is belangrik dat die terapeut die inligting slegs as 'n riglyn benut en elke kind
se individuele verskille in aanmerking neem.

4.1.3   Religieuse ontwikkeling

Die morele of normatiewe ontwikkeling word van godsdienstige ontwikkeling geskei.

4.1.3.1 Morele/ normatiewe ontwikkeling

Morele ontwikkeling verwys na die proses waar die kind beginsels aanleer van wat reg en verkeerd en wat goed of
sleg is. Hieruit vorm die kind sy interne waardes, norme en standaarde van sy gedrag en optrede (Smit 1981:30, Du
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Toit & Kruger 1991:118, Louw 1996:340, Pillari 1988:139). Die psigoloë Jean Piaget en Lawrence Kohlberg het die
grootste bydrae gelewer tot teorieë van die morele ontwikkeling van die kind.

4.1.3.1.1 Piaget se teorie

Piaget se teorie ten opsigte van morele ontwikkeling hou verband met die kognitiewe ontwikkeling van die kind.
Tussen die ouderdom vyf tot tien jaar is daar die fase van morele dwang. Die kind beskou reëls as onveranderbaar,
heilig en 'n verlengstuk van outoriteit wat selfs hulle ouers moet nakom. Hulle gebruik die reëls as riglyne vir

aanvaarbare gedrag wat daartoe lei dat oortreding daarvan gestraf moet word. Vanaf tien jaar breek die volgende
fase van moraliteit aan, naamlik die outonome moraliteit. Die kind openbaar meer morele buigsaamheid en besef dat
sosiale reëls buigbaar is ooreenkomstig die situasie. Konvensionele straf hoef ook nie meer ná 'n oortreding te volg
nie, maar hy kan wel 'n gepaste straf in verhouding met die oortreding ontvang (Louw 1996:358, Bukatko & Daehler

1998:413 ).
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4.1.3.1.2 Kohlberg se teorie

 beskryf aan die hand van Louw (1990:360), Bukatko & Daehler (1998:414), Du Toit & Kruger (1991:131) en Elkin

(1994:92) Kohlberg se teorie wat voorsiening maak vir verskillende vlakke van morele ontwikkeling.
 Kolberg se ouderdomsverspeiding is nie volgens die ontwikkelingfases se ouderdomsverspeiding nie en dit
veroorsaak onduidelikheid met betrekking tot die morele ontwikkeling van die kind.

Volgens Woods (1981:153) is morele gedrag vir die kind 'n besluitnemingsproses wat beïnvloed word deur die
volgende faktore:

§ Die ouderdom van die kind.

§ Die kultuur waarin die kind ontwikkel.
§ Die spesifieke situasie waaraan die kind blootgestel is.
§ Die kind se eie persoonlikheid.

Die morele waarde wat kinders dus in die stadium moet aanleer, is verdraagsaamheid, verantwoordelikheid,
regverdigheid, omgee, mededeelsaamheid en verpligtinge (Bigger & Brown 1999:5).

Die inkonsekwente optrede van die ouers laat die emosioneel beseerde kind baie verwarring ervaar met betrekking

tot straf en beloning. Min erkenning word ontvang en al aandag wat hy bekom, is deur negatiewe gedrag. Dit gee
aanleiding dat sy negatiewe gedrag versterk word om sy behoefte aan aandag te vervul.

Die spelterapeutiese proses moet die kind bemagtig om selfstandig besluite te neem en self verantwoordelikheid vir

sy besluite te dra deur sy probleemoplossende vermoëns te verhoog (Bigger & Brown 1999:4).

FIGUUR 20: KOHLBERG SE MORELE-ONTWIKKELINGSTEORIE

Ouderdom Vlak Stadium Gedrag

(5)6-9 Rekonvensionele
vlak

Stadium 1: Straf- en
gehoorsaam heidsoriën-
tasie

Die kind gehoorsaam die reëls slegs om straf te
vermy. Hy is dus onvoorwaardelik gehoorsaam aan
die outoriteitsfigure.

Stadium 2: Naïewe he-
donistiese en instru-
mentele oriëntasie.

Die kind gehoorsaam reëls om belonings of gunste te
bekom. Hy tree tot sy eie voordeel op en verwag dat
as hy iets vir iemand doen, die persoon weer vir hom
iets sal doen.

9-13(16) Konvensionele
vlak

Goeie seun/meisie-
oriëntasie

Die kind gehoorsaam reëls om aanvaar te word en
verwerping te vermy. Die gedrag word vir die eerste
keer beoordeel volgens die motief van die dader.
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4.1.3.1.3  Faktore wat morele ontwikkeling beïnvloed

Carroll en Rest het in Pillari (1988:139) die volgende faktore uitgelig:

§ Die kind is onsensitief vir die behoeftes van ander en is dus nie bewus van die ander se morele probleme
nie. Hy is verward met betrekking tot sy eie sosiale situasie en onbevoeg om te interpreteer wat gebeur.

§ Hy het 'n oorvereenvoudigde en ontoereikende konsep van regverdigheid en morele waardes.

§ Hy het toepaslike morele waardes, maar dit word deur kompromie en druk van die situasie verander,
byvoorbeeld dreigemente van ander, verskillende teenstrydige menings of fisiese gevaar.

§ Hy beskik nie oor voldoende energie om die plan uit te voer nie of sy aandag word afgelei deur 'n ander
aktiwiteite.

Al hierdie faktore kom voor by die emosioneel beseerde pre-adolessent. Die terapeut moet bewus wees dat die kind
se morele ontwikkeling deel kan vorm van sy verwarring en onvoltooidheid.

4.1.3.2 Godsdienstige ontwikkeling

Die pre-adolessent is in die konkrete operasionele fase van sy ontwikkeling. Sy voorstelling van God en die hemel, is
konkreet en sintuiglik. Sy belewenis is steeds mensgebonde. Die kind is veral ingestel op die feite van godsdiens wat

saamhang met die uitbreiding van sy kennis op skool.

In die senior primêre fase begin die kind se sedelike oordeel en beredenering toeneem. Hy begin nou meer abstrakte
denke vorm. Hy raak self by Christus betrokke en beleef godsdiens persoonlik en gevoelsmatig. Op die stadium

speel sy ouers 'n belangrike rol om religieuse waarhede op grond van die gesag van die ouer deur te gee. Dit vorm
dus die grondslag vir die kind se geloof (Du Toit & Kruger 1991:132, Smit 1981:29).

Skuldgevoel ontwikkel vanaf sesjarige tot tienjarige ouderdom. Die kind wat voel hy voldoen nie aan die verwagting

van God, sy ouer, of onderwyser nie en ontwikkel 'n skuldgevoel waaruit sy gewete gevorm word ( Smit 1981:31).
Du Toit & Kruger (1991:133) skryf die aanleer van sekere deugde soos eerlikheid, betroubaarheid, pligsgetrouheid,
bedagsaamheid en vriendelikheid hoog aan. Die kind modelleer die gedrag aan hand van die volwassene se gedrag.

Dit is op die stadium waar introjekte gevorm word, omdat reëls gevolg word. Die introjekte kan dan geassimileer
word, omdat die volwassenes dit van hom verwag. Dit is belangrik dat die kind insig ontwikkel dat reëls en voorskrifte
neergelê word om sy belange en die van ander te dien. Hy het egter steeds 'n keuse ten opsigte van die reëls en
moet die verantwoordelikheid neem vir sy keuse (Joubert 1997:136).
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Die emosioneel beseerde kind, wat die meeste van die tyd voel dat hy nie aan die verwagting van sy ouer voldoen
nie, ontwikkel 'n skuldgevoel vir alles wat verkeerd gaan -- al het hy geen rol daarin gespeel nie. Hy het 'n
ontoereikende waardesisteem as gevolg van die verwarring wat hy ervaar in sy sosiale omstandighede, wat lei tot

afstomping en nie in kontak wees met die omgewing nie. Die kinders het ook dikwels hoë angsvlakke as gevolg van
die dreigende houding vanuit hulle om gewing. Dit veroorsaak weer lae energievlakke om aan die aanvaarbare
morele standaarde van die samelewing te voldoen.

4.1.4 Sosiale ontwikkeling

Met die toetrede tot die skool brei die pre-adolessent se sosiale wêreld van net die eie gesin uit na sy portuurgroep,
onderwysers en ander sosiale en leeraangeleenthede in die skool en aktiwiteite waaraan die kind blootgestel word.
Hy raak nou meer bewus van ander persone se behoeftes, houdings en gevoelens omdat hy self begin wegbeweeg

van sy eie egosentrisme (Du Toit & Kruger 1991:125).

Die kind leer nou om keuses te maak ten opsigte van watter optrede hy in die portuurgroep gaan volg. Dit gee
aanleiding tot verantwoordelikheid dra vir eie keuses. Hierdeur leer hy probleemoplossende vermoë aan deur die

bepaling van alternatiewe.

Selman in Lefrancois (1995:447), Elkin (1994:98) en Louw (1996:383) het die ontwikkelingsproses in die sosiale
kognitiewe ontwikkeling in vyf stadiums omskryf, waarvan die tweede tot die vierde stadium deel vorm van die pre-

adolessent se ontwikkeling. Die stadiums word in tabel 2 uiteengesit.
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TABEL 2: STADIUMS IN PRE-ADOLESSENT SE SOSIALE KOGNITIEWE ONTWIKKELING

Die outeurs verskil in die ouderdomstoepassing van verskillende fases. Dit gee verwarring ten opsigte van die
sosialeontwikkelingsvaardighede. Die navorser is van mening dat die emosioneel beseerde kind by die tweede

ontwikkelingsfase pas.

Die kind ontwikkel in dié stadium die vermoë om verskillende gevoelens te beleef en perspektiewe van hulleself en
ander te verstaan en te verbaliseer. Hulle kan onderling daaroor praat en menings en gevoelens uitruil (Cohen
1999:11).

In die kind se sosiale verhouding speel sy gesin, portuurgroep en skoolgemeenskap die belangrikste rol. Hy het 'n
sterk behoefte aan aanvaarding en om te konformeer met sy portuurgroep. Sy sterkste sosiale behoeftes is om by sy
maats te wees (Du Toit & Kruger 1991:12, Smit 1981:26).

Ouderdom Stadium Gedrag
6-8

4(6)-9

Stadium 2:
Sosiale-inligtingsrol-
stadium.
Eenrigtingbystand

Die kind word bewus dat die ander verskillende standpunte het,
maar dink dat enige iemand wat dieselfde inligting het, dieselfde
voel oor die saak. 'n Vriend is dus iemand wat speel soos hy dit wil
hê, as hy nie so speel nie, is hy nie meer sy maat nie.

8-10

6-12

Stadium 3:
Self-reflekterende
rol.
Tweerigting-

mooiweersamewer-
king

Die kind word geleidelik bewus van die gevoelens van ander en
hulle self s 'n wat verskil. Hulle reflekteer slegs hulle eie of een van
die ander persone s 'n bewus dat gee en neem 'n integrale deel
vorm, maar self belang is steeds 'n integrale deel van die verhou-

ding. As hulle verskil of argumenteer gaan die verhouding tot niet.

10-12

9-13(15)

Stadium 4:
Wederkerige rol.
Intieme onderli-
gende gedeelde

verhoudings.

Die kind het nou insig in hulle eie en die ander se gevoelens . Hulle
kan ook die verskillende rolle interpreteer en uit verskillende
uitgangspunte praat. Verhoudings is nou meer intiem. Persoonlike
probleme en geheime word gedeel en die verhouding verbreek nie

as daar verskille is nie. Daar is 'n besitlike en jaloerse kleur as
vriende ook met ander vriende maats maak. Meisies vorm 'n noue
vriendskap met een of twee ander vriendinne, terwyl seuns se
vriendskapsbande nie so intens is nie en slegs vriendskapsbande

ontwikkel.
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Cohen (1999:4) identifiseer die volgende vier aspekte wat die kind se sosiale en emosionele ontwikkeling beïnvloed:

§ Die biologiese kragte of swakhede waarmee die kind in die wêreld kom.

§ Die bewuste en onbewuste betekenis wat ons van die wêreld dra.
§ Interpersoonlike ervarings van gesinslede, vriende en ander persone
§ Die buurt, omgewing, kultuur en sosiale lewe

In hierdie verband word daar nou gelet op die kind se verhouding met sy gesinslede, portuurgroep en ander.

Die emosioneel beseerde pre-adolessent bly in fase 2 en 3 as gevolg van hulle omgewing se negatiewe invloed. Die
kind wat op sportgebied presteer en aan spansport deelneem, kan na fase 4 oorgaan. Deur integrasie te bereik
tussen sy eie emosies, gedrag en wat die ander se reaksie daarop is, ontwikkel die vierde fase. Die kind word in

staat gestel om sy persoonlike gevoelens te deel op ’n veilige wyse en begin ook begrip ontwikkel oor die omgewing
se reaksie op sy gedrag.

4.1.4.1 Verhouding met gesinslede

Die ouer is nog die sentrale bron van sekuriteit waar die kind veilig en geborge wil voel. Alhoewel sy behoefte is om
al hoe meer na buite die gesin te beweeg (Du Toit & Kruger 1991:125, Elkin 1994:116, Smit 1981:26). ‘n Groot deel
van die kind se identiteitsvorming hang af van sy sosiale verhouding wat in die gesin gevorm word. Aspekte wat dit

bepaal, is sy gesinstrukture, plek waar hy bly, sy godsdiens, sy ras en taalgroep (Bigger & Brown 1999:10).

Bukatko & Daehler (1998:465) en Du Toit & Kruger (1991:126) formuleer die volgende wyses waarop die ouer bydra
om in die kind se behoefte te voorsien:

§ Die ouer help die kind deur opleiding, verskaffing van kennis en beklemtoning van gedrag wat aanvaarbaar
is of nie.

§ Die ouer is 'n rolmodel vir die kind ten opsigte van sy eie optrede, vertroue, waardes en verbale opbouende

kommunikasie met die kind, om tot 'n populêre kind by die skool te ontwikkel. Die ouer moet dus die kind se
vreugde en teleurstellings met hom deel. Die ouer se sorg word daarom meer gereserveerd.

§  Die ouer moet die kind se uniekheid respekteer en met respek behandel.
§ Die ouer is steeds verantwoordelik vir die kind se welsyn en opvoeding en moet daarin voorsien.

§ Die ouer dra by tot ander aspekte wat die kind se sosiale ontwikkeling beïnvloed, naamlik die om gewing
waar hulle woon, sport, uitnodiging aan die kind se maats om te kom kuier en partytjies wat die kind
bywoon.
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Die rol wat die kind in die huis speel, beweeg na 'n verantwoordelike rol ten opsigte van deel in die huistake,
samewerking om konflik in die huis tot die minimum te beperk en te help met die onderhandelinge in
probleemoplossing. Die ouer skuif van 'n supervisierol na 'n deelnemende en onderhandelingsrol (Bukatko & Daehler

1998:465).

Die rol van die moeder is dat sy steeds die meeste tyd met die kind deurbring. Die vader begin nou 'n groter rol in die
kind se leefwêreld speel deurdat die vader vir die kind 'n simbool van manlikheid is en die dogter meer vroulik laat
voel (Smit 1981:26, Bukatko & Daehler 1998:485).

Die verhouding tussen broers en susters is steeds dat die ouer kind die jongste domineer as hulle sy persoonlike
ruimte betree, veral in sy verhouding met maats (Bukatko & Daehler 1998:485). Die kind leer egter binne die groep
lojaliteit, behulpsaamheid, wedywering en beskerming aan, wat nodig is vir die pre-adolessent se sosiale

ontwikkeling (Smit 1981:26).

Die ouer moet steeds met liefde, nabyheid en sensitiwiteit teenoor die kind optree ongeag die feit dat die pre-
adolessent beweeg deur 'n duidelike losmakingsproses van sy gesin na die sosiale strukture buite die gesin waarvan

sy portuurgroep die belangrikste is.

In die ouerhuis ervaar die emosioneel beseerde kind bindings met swak sekuriteit wat aanleiding gee dat hy nie weet
hoe om stabiele verhoudings met maats op te bou nie. In verhoudingbou met die kind is dit noodsaaklik dat die

terapeut 'n stabiele met sekuriteit verhouding ontwikkel waarmee hy kan identifiseer. Dit gee egter aanleiding dat
daar vroegtydig met terminering begin moet word sodat die kind op homself steun en nie op die terapeut nie.
.
4.1.4.2 Verhouding met sy portuurgroep.

Die bou van verhouding met sy portuurgroep is vir die pre-adolessent van kardinale belang. In dié fase beweeg hy
van die individuele fase na die groepfase. Die samesyn met sy maats en om deur hulle aanvaar te word, is vir hom
belangrik. Hy identifiseer ook met hulle waardes en idees (Du Toit & Kruger 1991:127, Smit 1981:26).

4.2.4.2.1. Portuurgroepaktiwiteite

Portuurgroepdruk word sterk gevorm met maats wat saam aan aktiwiteite deelneem met gemeenskaplike

doelstellings (Bukatko & Daehler 1998:505, Cohen 1999:35). Bukatko & Daehler (1998:501) en Du Toit & Kruger
(1991:127) beskryf soorte aktiwiteite wat deur kinders in die ouderdomsfase gespeel word:
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Ses- tot negejariges

§ Begin deelneem aan groepsaktiwiteite. Hulle vorm groepe van vier tot vyf kinders.

§ Openbaar minder fisiese aggressie en meer sosiale gedrag teenoor maats.
§ Besluit self watter groep hulle wil wees en verlaat die groep as hulle ontevrede is.
§ Speel saam rowwe spel en verkies om sonder 'n leier te speel.

Tien- tot veertienjariges

Vorm intieme vriendskapsverhoudings
§ Vorm klieke.
§ Vorm deel van 'n groep maats.

§ Ervaar groter portuurgroepdruk om te konformeer. Hulle vorm 'n klub of bende en verwag van die lede om
aan hulle idees en norme te konformeer.

4.2.4.2.2. Funksie van portuurgroepontwikkeling

Die volgende funksies vir die portuurgroepontwikkeling van die kind is saamgestel (Du Toit & Kruger 1991:127-128,
Louw 1996:379, Social and Emotional Development in Middle Childhood (2003:3):

§ Portuurgroepkameraadskap leer die kind om te speel, te gesels en tyd te verwyl. In die geval van die
emosioneel beseerde kind gee dit aan hulle die geleentheid om sosiale vaardighede buite die huis aan te
leer.

§ Die portuurgroep bied aan die kind geleentheid om nuwe gedrag en waardes en norme buite die ouers met
die aanmoediging van hulle maats aan te leer. Hulle ontwikkel dan die positiewe vaardighede soos
samewerking en onderhandeling. Dit kan aan die emosioneel beseerde kind geleentheid bied om die
verkeerde waardes en norme van sy ouer te verwerp en nuwe aanvaarbare waardes aan te leer.

§ Die portuurgroep bied geleentheid om inligting en kennis oor te dra. Dis informele kennis soos grappies, in
verband met rekenaars of self meer formele kennis soos seksvoorligting. Die voorligting kan egter net
beperkte waarheid besit, wat by die emosioneel beseerde kind verdere verwarring skep as sy ouers nie ook

aan hom korrekte kennis oorgedra het nie. Die kind van 9-11 jaar wil korrekte antwoorde op sy seksuele
vrae bekom.

§ Die vrae moet op 'n aanvaarbare wyse aan die kinders oorgedra word. In die senior-primêre fase vind

fisiese liggaamlike verandering vroeër by dogters as by seuns plaas (Fiedman 1999:397).
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§ Die portuurgroep leer die kind reëls en regulasies nakom. As hulle nie die regulasies van die groep nakom
nie, word hulle gestraf en as hulle dit nakom, ontvang hulle erkenning. As die emosioneel beseerde kind in

'n positiewe portuurgroep is, kan dit hom help met die hantering van reëls en regulasies. As die kind in 'n
verkeerde portuurgroep is, waar negatiewe gedrag aanvaarbaar is, sal hulle reëls en regulasies die kind
leer om wette te oortree. Dit het 'n negatiewe invloed op die kind se totale persoonlikheidsontwikkeling. Hy
leer nie om selfstandig en onafhanklik op te tree nie.

§ Die geslagsrolle word in die portuurgroep versterk. Die portuurgroep verwag van die meisie om soos 'n
regte meisie op te tree en die seuns om soos regte seuns op te tree. Die emosioneel beseerde kind kan in
die groep positiewe rolle aanleer as hulle ouer negatiewe rolle openbaar. Seuns verag dogters se aktiwiteite
wat geassosieer word met poppe, linte, romanse en trane.

§ Dogters geniet dit om deel te wees van groepe wat eksklusief en outokraties is. Hulle neem nie veel notisie
van seuns tot in die laat senior primêre fase nie (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1999:225).

§ Die portuurgroep help dat die emosionele bande geleidelik met die ouers verbreek word, sodat die skeiding
tussen ouer en kind eendag nie as 'n psigiese trauma ervaar word nie. Die sekuriteit wat hy in sy ouerhuis
beleef, verskuif geleidelik na sy portuurgroep. Die emosioneel beseerde kind kan nou die sekuriteit wat hy
nie in sy ouerhuis ervaar nie in die portuurgroep beleef.

§ Die portuurgroepvorming bied aan die kind die geleentheid om op gelyke voet met ander mee te ding. Hy
leer die vermoëns rakende sosialiteit, selfgelding, kompetisie, samewerking, en wedersydse begrip aan.

§ Die portuurgroep kan lei tot selfkennis, selfinsig en selfevaluering en dit gee weer aanleiding tot positiewe
selfkonsepvorming en selfaanvaarding. Die emosioneel beseerde kind kan in die groep sy selfbeeld opbou
en selfaanvaarding beleef as hy by die huis verwerping beleef.

As die emosioneel beseerde kind in 'n positiewe portuurgroep aanvaar word, bied dit aan hom geleentheid om sy eie
selfbeeld, selfaktualisering en persoonlikheid verder te ontwikkel en die vermoë te ontwikkel om hom  los te maak van
sy eie ouerlike situasie. Hy leer dan 'n meer gebalanseerde en aanvaarbare leefwyse aan.

As die emosioneel beseerde kind ook in 'n portuurgroep by verkeerde gedrag van aggressie en oortreding van reëls
betrokke raak, verlaag dit sy eie selfstandigheid en onafhanklikheid om uit die situasie te kom, wat dan net lei tot hoë
angstigheid en verdere bedreiging van sy omstandigheid. In die spelterapeutiese proses sal die terapeut deur
samevloeiing- en polariteitstegnieke die kind se bewussyn verhoog tot ongemaksvlak wat lei tot alternatiewe optrede.

Hy sal in sy keuse bemagtig moet word om sy portuurgroep te hanteer of by 'n nuwe portuurgroep in te skakel.
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4.1.4.2.3 Verhouding met ander.

Die verhoudingswêreld van die kind in die huidige wêreld word al groter. 'n Verdere groot invloed op die kind is sy
opleiding waar sy onderwyser, afrigter, kategeet en ander volwassenes 'n belangrike rol in sy lewe speel.

In die skool leer die kind nuwe standaarde en waardes aan wat hy moet bereik. Die skool skep sekere verwagtings
ten opsigte van selfversorgendheid, dat hy met ander leerlinge moet saamwerk en dat hy die skoolreëls en

regulasies moet nakom (Louw 1996:352, Pillari 1988:145, Cole & Cole 2001:557).

Die aanpassing by 'n nuwe gesagsfiguur, naamlik die onderwyser, bepaal die kind se aanpassing in die skool. Hy
leer die kind sosiale vaardighede en verbreed die kind se leefwêreld. Die onderwyser vertolk ook die rol as

“psigoloog” in die klas wat aan die kind emosionele ondersteuning gee as hy probleme by die huis of skool ervaar.

Die rolle van die onderwyser wat met respek, regverdigheid, samewerking en warmte vertolk word, bied die kind
samewerkende kompeterende motivering. As die kind hou van die onderwyser, sal hy positiewe samewerking in die

klas gee (Elkin 1994:116). Die onderwyser bou ook die kind se selfvertroue deur hom te motiveer om sy beste in die
skool te doen, en om beskikbaar te wees vir die kind met leerprobleme (Louw 1996:379, Du Toit & Kruger 1991:129,
Smit 1981:28).

Identifikasie met die ander persone as rolmodelle is belangrik, omdat die kind minder tyd aan speel bestee. Gepaste
spel verkry nou voorkeur by die kind. Sy eie belangstellings en voorkeure geniet voorrang soos groepsport,
modellebou, redenaars- en vasvrakompetisies en ander vermaaklikheid soos televisie, lees en musiek luister (Du
Toit & Kruger 1991:129). Die kinders ontwikkel ook 'n passie vir versameling van interessante artikels soos plakkers,

stempels en skryfpapier (vir bewondering en nie as kompetisie nie (Hughes 1995:110)). Die rol van mag begin ook
nou vorm aanneem. Hy moet insig ontwikkel en as hy 'n leiersrol vertolk, moet hy leer om self gereguleer te wees en
met verantwoording op te tree (Bigger & Brown 1999:10).

Die aktiwiteite gee aan die kind geleentheid om algemene fisiese fiksheid, `n hoë selfbeeld en die vermoë om in
groepe saam te werk, aan te leer (Hughes 1995:113 en Du Toit & Kruger 1991:129).

Dit is dus belangrik dat die emosioneel beseerde kind ingeskakel word by die aktiwiteite van die skool en sport om sy

eie selfwaarde en selfaktualisering te versterk, waardeur hy bemagtig word om die situasie by die huis te leer
hanteer. Positiewe sosialisering met sy portuurgroep kan as bemagtigingspotensialiteit by die kind benut word om sy
verhoudings in sy eie huis te hanteer.
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4.1.5 Emosionele ontwikkeling

Emosionele ontwikkeling van die pre-adolessent skuif van die hulpelose en afhanklike kind na 'n onafhanklike en
selfgenoegsame kind. Die kind in die fase het groter emosionele buigbaarheid en beleef groter differensiasie in
emosies (Louw 1996:362, Turner & Helms 1979:252).

Du Toit & Kruger (1991:121) beskryf die emosionele ontwikkeling soos volg: “Hy toon al meer begrip vir ander se

emosionele gevoelens en sy empatie en meegevoel neem geleidelik toe. Hy leer om ooreenkomstig sosiale reëls
uiting te gee aan sy emosies en ook om sy emosies te beheer, te onderdruk of weg te steek”.

Emosionele gevoelsbelewing hang af van die situasie wat aanleiding gegee het tot die situasie en die wyses waarop

die kind dit openbaar. Hier speel die geslag, kultuur en portuurgroep se siening van hoe 'n kind behoort te op te tree
'n belangrike rol (Louw 1996:362, Du Toit & Kruger 1991:120).

In 'n studie deur Harris et al (1987:339) is aangetoon dat die Engelssprekende en Duitssprekende pre-adolessent tot

20 emosies aan verskillende situasies kan koppel, naamlik bang, gelukkig, aaklig, hartseer, kwaad, trots, jaloers,
depressief, verlig, skaam, bekommerd, beskaamd, verras, nuuskierig, skuldgevoel, geskok, verontwaardig,
dankbaar, opgewonde en teleurgesteld. 'n Ander studie deur Harris (1983:507) het getoon dat die pre-adolessent se
emosionele bepaling ook beïnvloed kan word deur 'n situasie wat in die verlede gebeur het. 'n Sesjarige ondervind

probleme om konflikemosies in een situasie te herken, maar met meer visuele stimulering was dit egter moontlik dat
ses- tot elfjariges konflikemosies in een situasie kon identifiseer.

In die spelterapeutiese proses kan die terapeut verskillende emosionele uitdrukking benut om die kind te help om sy

eie emosies te identifiseer. Sensoriese bewuswording help die kind verder om ook konflikemosies in die situasies te
herken. Die kind moet die waarde van emosionele bewuswording, verantwoordelikheid en omgee ten opsigte van
optrede van gevoelens aanleer.

Die volgende kenmerkende gevoelsopenbaring kom by die pre-adolessent voor:
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4.1.5.1  Aggressie

Die pre-adolessent streef na onafhanklikheid en selfstandigheid wat sy frustrasie verhoog, omdat hy in meer
situasies beland. Sy uiting van aggressie raak nou meer verfynd, omdat hy oor die sosiale vaardighede beskik om op
verskeie wyses aandag te gee aan sy aggressiehantering (Du Toit & Kruger 1991:122). Die primêre doel van
aggressie by die kind is om ander seer te maak (Louw 1996:364). Oaklander (1988:221) meen aggressie is die “...
most feared, resisted, suppressed, threatening emotion – because it is often the most important and the deepest

hidden block to one’s sense of wholeness and well-being.”

Die verskillende gedragsvorme waardeur aggressie na vore kom, is opstandigheid, vyandigheid, bakleiery,
parmantigheid en soms ook kru taal (Louw 1996:118, Du Toit & Kruger 1991:122, Owens 1993:485 ).

Schoeman (1996:171) meen dat aggressie gewoonlik oorgaan in aktiwiteite as gevolg van die kind negatiewe
energie wat in sy liggaam opbou omdat hy emosies onderdruk wat hy nie kan besit nie.

Die emosioneel beseerde kind se gevoelens van ongelukkigheid, angstigheid en verwerping, kan tot aggressiewe
gedrag aanleiding gee (Wood 1981:224, Oaklander 1988:207). Die emosioneel beseerde kind wat swak sosiale
verhoudinge met beperkte sosiale vaardighede openbaar en ook deur hulle portuurgroep verwerp word, toon ook 'n
hoë vlak van aggressie (Stewart 1991:176).

Die emosioneel beseerde pre-adolessent beleef frustrasie in sy strewe na selfstandigheid en onafhanklikheid as
gevolg van sy omgewingsomstandighede van verwerping, angstigheid en ongelukkigheid. Dit gee aanleiding daartoe
dat hy ook nie oor die kognitiewe en sosiale vaardighede beskik om sy frustrasie te hanteer nie, wat dan lei tot

aggressiewe uitbarstings. Die kind leer om sy emosies te onderdruk en nie te beleef nie as gevolg van al sy
negatiewe ervarings.

Deur die spelterapeutiese proses word die kind geleentheid gebied om sy emosionele ervarings uit te leef en

hierdeur aanvaarbare hanteringstrategieë aangeleer.



208

4.1.5.2 Vrees

Vrees van pre-adolessente neem toe ten opsigte van fisiese gevaar soos siektes, beserings en vir honde, geraas,

donkerte neem dit af. Vrees vir spoke en monsters en ander bonatuurlike magte neem egter nie af nie (Turner &
Helms 1979:253, Louw et al 1996:363)

Die vrese van die kind hou meer verband met die uitbreiding van die kind se sosiale bande -- veral dat hy nie aan die
verwagtinge van sy gesin, skool en maats gaan voldoen nie (Turner & Helms 1979:253). Hieruit spruit voort dat die

kinders die meeste vrees vir hulle vaders het (wat nie net met dissiplinering verband hou nie) maar ook die vrees vir
molestering en dreigemente van ontvoering deur stiefvaders (Louw et al 1996:317, Du Toit & Kruger 1991:122).

Vrese hou ook verband met aktuele sake soos vigs, oorloë en besoedeling. Sosiale druk dwing die kind om sy vrese

te onderdruk, maar sy nie-verbale taal en houding verraai sy vrees.  Dit manifesteer in nagmerries, enurese,
angstigheid, psigosomatiese probleme, hakkel, grootpraterigheid en luidrugtigheid (Du Toit & Kruger 1991:122, Louw
et al 1996:350-352). Angs ontstaan as gevolg van die verwagting dat iets onbekends gaan gebeur (Wood 1981:224,
Oaklander 1988:238).

Die kind het 'n groot vrees vir die dood. Hy is veral bang dat sy ouers of hyself sal sterf. As hy dit dan in die fase
beleef, sal hy ‘n intense verlange en depressie beleef (Smit1981:24, Decker 1990:354).

Decker (1990:354) se vrese wat pre-adolessent beleef, word in Figuur 21 opgesom.

FIGUUR 21: VRESE WAT DIE PRE-ADOLESSENT BELEEF
Bron van vrees Voorbeeld

Mense en hulle aksies. Gesinskonflik.
Egskeiding van ouers.
Vrese dat toesighoudende ouer sal weggaan.
Ontvoering.

Mishandeling.
Onvriendelike bendes by die skool.

Vernedering. Druip.
Nie gekies vir 'n sportspan.

Maak van foute tydens optredes.
Onaanvaarbare persoonlike voorkoms.
Fisiese ondersoeke.
Persoonlike gebreke.
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Toekoms. Enige nuwe situasie soos skoolverandering of verhuising.
Besoedeling, oorloë, en vigs.

Die kind hanteer die vrees deur verdedigingsmeganismes soos verdringing van gebeure uit sy bewussyn, ontkenning
van sekere aspekte asof dit nie bestaan nie.  Sodoende beleef hy 'n verwerpende moeder as 'n liefdevolle moeder,

en projekteer hy sy eie negatiewe gevoelens na ander deur hulle die blaam te gee, en verplasing van die oorsaak
van gebeure waar hy intense emosie beleef (Smit 1981:25).

Verskillende vorms van vrese kom by die emosioneel beseerde kind voor, wat in verskillende gedragsvorme tot uiting

kom. Dit is dus belangrik dat die kind se emosionele bewussyn verhoog word deur emosionele selfregulering te
bekom deur middel van bemagtiging in hanteringsstrategieë vir die vrese.

4.1.5.3 Jaloesie en afguns

Die gevoel van jaloesie is dikwels verskuil en hou verband met onvervulde behoeftes. Myers (1996:150) beskryf
jaloesie soos volg: “(A)n ill feeling because someone else has something that you want”. Jaloesie manifesteer op
verskillende wyses by die pre-adolessent deur byvoorbeeld ander te terg of af te knou, leuens te vertel, te dagdroom,

martelaar te speel, te verkul, destruktief op te tree en sarkasties te wees. Die onderdrukte gevoelens kom ook
dikwels uit in sy fisiese toestande soos naelbytery en veluitslag. Die kind wil graag die ouer of onderwyser se guns
wen en reageer baie goed op lof en erkenning en aanmoediging. Die wyses waarop die kind gestraf word, kan 'n
permanente letsel laat (Du Toit & Kruger 1991:118, Owens 1993:439).

Jaloesie kom by die emosioneel beseerde kind voor as gevolg van onvervulde behoeftes in sy verhouding met
ander. Dit gee aanleiding daartoe dat enige negatiewe funksionering na vore kom om aandag op hom te vestig en
hierdeur meer aandag te bekom. Dit is dus belangrik dat die gedrag korrek hanteer word anders versterk sy
negatiewe gedrag. Positiewe gedrag deur erkenning moet by hom aangemoedig word. Hy moet positiewe

selfregulering aanleer om die negatiewe ervaring te hanteer deur aanvaarbare gedrag.

4.1.5.4 Vreugde, blydskap en opgewektheid

Die kind se lag en humor kom meer binne die pre-adolessent se portuurgroep voor, omdat hy deur hulle aanvaar wil
word. Hy hou daarvan om grappe te vertel en poetse te bak. Deur verhoogde kennisbasis, kommunikasie- en sosiale
vaardighede leer die kind om 'n gesofistikeerde sin vir humor te ontwikkel (Owens 1993:439, Du Toit & Kruger
1991:123). Die kind se humor is dikwels in die pre-primêre ontwikkelingsfase net woordewisseling soos “Loop jou

horlosie nog?” en “Maak toe die deur of hy loop weg” (Owens 1993:439, Louw et al 1996:344). Die kind sal ook sy
humor in sekere omstandighede verbloem as gevolg van sosialiseringsreëls dat jy nie vir maats lag nie (Du Toit &
Kruger 1991:123).
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Blydskap en vreugde is 'n kenmerk van die kind in sy middeljare wat dikwels ontneem word by die emosioneel
beseerde kind , omdat sy emosies geokkupeer word met die emosionele pyn wat hy ervaar. Deur spelterapie word

die kind weer geleentheid gebied om genot en humor deur die aktiwiteit te ervaar en sy eie humorsin te ontwikkel.
Hierdeur word hy ook bewus van die komiese aktiwiteite in sy eie omgewing en kan die humor ervaar en nie net
emosionele pyn nie.

4.1.5.5 Liefde

Liefde deur die pre-adolessent word op 'n volwasse wyse betoon .Hy sal aan gesinslede deur fisiese aktiwiteite liefde
betoon deur hulle te druk en te soen. Liefde aan sy maats bring hy tot uiting deur mededeelsaamheid, empatie en
vriendskap. Sy sensitiwiteit vir die gevoelens en behoeftes van maats word ekspressief meer by dogters tot uiting

gebring as by seuns (Du Toit & Kruger 1991:123).

Die emosioneel beseerde kind wat nie liefde in sy ouerhuis ervaar nie, leer ook nie die sensitiwiteit aan om liefde en
sensitiwiteit met hulle maats te deel nie. In spelterapie word hy bewus gemaak aan sy eie behoefte aan liefde en hoe

hy self liefde kan gee met die doel om liefde te ontvang.

4.1.5.6  Emosionele katarsis

Die pre-adolessent word toenemend bewus van sy emosies wat positiewe en negatiewe gevoelens veroorsaak en dit
lei tot buie en gemoedswisseling. Hy leer om die emosies te onderdruk of weg te steek, wat dan weer aanleiding gee
tot depressie, stres en gevoelens van ontevredenheid en humeurigheid (Du Toit & Kruger 1991:123).

Die kind ontdek op 'n lukrake wyse hoe om ontslae te raak van die emosies, byvoorbeeld deur strawwe oefening, 'n
lekker lagbui, of huilery. Die reiniging van die emosionele stres word emosionele katarsis genoem (Hulock
1980:166).

Die tipe emosionele mishandeling waaraan die emosioneel beseerde kind blootgestel word, word soos volg deur
Emotional Intelligence Home Page (2003:1-2) uiteengesit:

§ Onrealistiese verwagting aan die kind en konstante kritiek omdat hy nie aan die ouers se behoeftes voldoen

nie.
§ Aggressiewe gedrag deur name te noem, blamering vir alles, dreigemente en bevele. Die kind word

verneder deur die ouer se aggressiewe houding, wat daartoe aanleiding gee dat die kind op 'n ongelyke
voet met sy maats meeding omdat dit lei tot hulpeloosheid.
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§ Die kind is blootgestel aan konstante trauma en konflik wat daartoe kan lei dat die kind onaanvaarbare
gedrag aanleer en sodoende sy vermoë tot probleemoplossing beïnvloed.

§ Ontkenning van die kind se persepsies en gedagtes en menings. Die kind leer om sy eie gevoelens te

ontken terwyl hy die ondersteuning die meeste nodig het. Hy doen dit deur ander of hom self seer te maak,
te straf of te verneder. Dit veroorsaak 'n lae selfbeeld wat lei tot innerlike konflik,omdat die kind nie in sy eie
persepsies en emosionele ervarings glo nie.

§ Die ouer wat domineer, lei daartoe dat die kind al sy selfrespek vir homself verloor.
§ Emosionele afpersing gee daartoe aanleiding dat die kind se skuldgevoel verhoog en hy nooit in beheer van

sy eie emosies en situasie kom nie.
§ Skielike gemoedsverandering en emosionele uitbarstings veroorsaak baie angs en spanning by die kind,

want hy weet nie wanneer om die volgende uitbarsting te wagte te wees nie. Die uitbarsting lei tot 'n
skuldgevoel en selfvernedering wat weer aanleiding gee tot ‘n verlaging in sy selfkonsepvorming.

Camras et al (1983:327) se studie tussen erkenning van gevoelens onder mishandelde en nie-mishandelde kinders
het getoon dat mishandelde kinders minder akkuraat is in die identifisering van emosionele gevoelens. Daar is ook 'n
groter gaping in die erkenning van positiewe gevoelens as negatiewe gevoelens as gevolg van hulle voortdurende

blootstelling aan die negatiewe aspekte. Die terapeut moet bewus wees dat hy meer tyd aan die mishandelde kind
se erkenning van emosies (veral positiewe emosies) sal moet skenk.

Die terapeut bemagtig die kind deur verskillende aktiwiteite om tot bewussyn van die emosionele mishandeling te

kom en watter emosionele invloed dit op homself en sy eie selfkonsepvorming het. Daarna word die kind bemagtig
om alternatiewe te bepaal, sy keuse in te oefen en in sy situasie by die huis te hanteer. Hierdeur verhoog sy self-
aktualisering om sy emosies op 'n aanvaarbare wyse te hanteer.

4.1.6 Konatiewe ontwikkeling

Die pre-adolessent se konatiewe ontwikkeling hang nou saam met mense, maats en aktiwiteite van die skool. Die
kind se konatiewe ontwikkeling word gekenmerk deur sy verhoogde psigiese vitaliteit en lewenskrag waarmee hy 'n

betekenisvolle doel nastreef en verwerklik (Du Toit & Kruger 1991:129).

Die terapeut het 'n belangrike taak om by die emosionele blokkasie verby te kom waar die kind baie energie verbruik
om onvoltooidheid te hanteer. Die kind moet aanleer om sy energie doelmatig in sy ontwikkeling aan te wend. Perls

het in Thompson & Rudolph (1996:112) die volgende vlakke onderskei, wat die kind help om sy energie positief aan
te wend, in sy groei tot volwassewording:
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4.1.6.1 Strewing

Die pre-adolessent se strewingslewe is toegespits op die bevrediging van sy sosiale en persoonlike behoeftes. Sy

selfkonsep en selfvertroue word beïnvloed deur mislukking en die onvermoë om sukses te behaal. Hy streef na
goedkeuring, erkenning en selfstandigheid om sy persoonlike behoeftes te bevredig en na aanvaarding, liefde en
geborgenheid om sy sosiale behoeftes te bevredig. Die kind hou in die fase van uitdagings en avontuur (Du Toit &
Kruger 1991:131).

Die emosioneel beseerde kind wat voel of hy 'n mislukking is omdat hy nie erkenning en geborgenheid ervaar nie,
voel magteloos om sy behoeftes te bevredig.

Spelterapie stel die kind in staat om sy selfvertroue te ontwikkel en hierdeur die nodige vaardigheid aan te leer om sy

behoefte aan aanvaarding, erkenning en liefde te bevredig.

4.1.6.2 Keuse en beslissingsmoment

Die pre-adolessent kom voor verskeie keuses te staan ten opsigte van sport, kultuuraktiwiteite, maats, ander sosiale
groepe en skoolwerk. Die opponerende strewing lei dikwels tot konfliksituasies en stresbelewing (Du Toit & Kruger
1991:134). Hy moet kies wat vir hom die belangrikste is. Die kind kom toenemend agter dat hy vry is om te kies en
bepaalde standpunte te handhaaf , maar die vryheid gaan met verantwoording gepaard (Du Toit & Kruger 1991:135).

Die terapeut moet die kind deur middel van dsp spelterapietegnieke soos dieleëstoel, samevloeiing en polariteite
help om keuses uit te oefen en hom te bemagtig in sy keuses. Hierdeur leer hy om self verantwoordelikheid vir sy
keuses te neem.

4.1.6.3 Motivering

Die kind in sy pre-adolessentfase word toenemend gemotiveer om sekere aktiwiteite te bemeester in sy strewe om 'n

sekere prestasie te bereik (Du Toit & Kruger 1991:137).

Die kind se motivering moet in terapie benut word om sy onvoltooidheid te hanteer en nuwe hanteringswyses
suksesvol aan te leer . Selfvertroeteling kan benut word in eie erkenning van bemagtiging van take en benutting van

terapeutiese intervensie.
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4.1.7 Persoonlikheidsontwikkeling

In die persoonlikheidsontwikkeling speel Freud se psigoseksuele ontwikkelingsteorie in die latente stadium 'n rol in

die pre-adolessent se ontwikkeling. Die persoonlikheidsontwikkeling vind hoofsaaklik plaas met interpersoonlike
verhoudings met dieselfde geslag, 'n ouer of maats deur nabootsing van geslagstoepaslike gedrag (Louw 1996:58,
Maier 1969:54, Turner & Helms 1987:265). Die belangrikste in die fase is dat die kind sukses behaal deur sekere
vaardighede aan te leer. Hy wil graag met maats van sy eie geslag saamspeel en kompeteer. Om
minderwaardigheid te voorkom, is dit belangrik om die vaardighede te bemeester (Turner en Helms 1987:266, Louw

1996: 64, Maier 1969:55-56, Pillari 1988:149).

Uit die teorieë is dit duidelik dat sy bevoegdheid om suksesvolle verhoudinge op te bou, sy selfkonsep beïnvloed. Dit
is dus 'n verweefdheid tussen die emosionele en sosiale ontwikkeling van die kind. Hy raak suksesgeoriënteer en

geniet kompeterende aktiwiteite, waar hy sukses bereik in die bemeestering daarvan. Die suksesvolle take lei tot ar-
beidsaamheid, maar waar daar 'n gebrek aan sukses is, lei dit tot 'n minderwaardigheidsgevoel by die kind (Du Toit &
Kruger 1991:121).

In die Gestaltbenadering word 'n gesonde persoonliksheidvorming deur Shallcross & Sisk (1985:64) soos volg
beskryf: “When we get it all together we experience a sense of well-being, of being in control of ourselves and of
successfully integrating the various parts of the whole. In the same way personality is composed of many parts of the
sub-self.” Die doel is om die kind 'n innerlike selfkontrole aan te leer eerder as om deur eksterne magte beheer te

word. Om die onderafdeling te identifiseer, is twee stappe deur Shallcross & Sisk (1985:65) beskryf: die eerste stap
is om 'n gesonde, gebalanseerde persoonlikheid te handhaaf en die tweede stap is om die innerlike konflik op te los
wat tussen twee of meer “sub-selves” ontwikkel. Die konflikte ontwikkel uit die “topdog” en “underdog” en word deur
middel van dialoog deur die benutting van die leëstoel opgelos soos in punt 3.4.3 beskryf.

4.1. 7.1 Selfkonsep

Die kind se selfkonsep word gevorm deur die terugvoering wat hy van ander ontvang. Die kind maak 'n eie evaluasie

van dit wat hy is en dit wat hy graag wil wees.  Outeurs soos Lefrancois (1996:449), McCrown et al (1996:63) en
Shallcross & Sisk (1985:64) omskryf dat die persoon se selfkonsep sy persoonlikheid vorm en 'n gesonde
persoonlikheid lei tot verhoging in selfvertroue en dit verhoog sy vermoë om opgewasse te wees om verskillende
situasies te hanteer. Hy kan dan krisisse in sy lewe hanteer sonder 'n ineenstorting. Die konsep selfagting is die kind

se evaluasie van die kwaliteite wat die kind in homself herken. Die kind met 'n hoë selfagting is tevrede met hom self
en erken sy kwaliteite en beperkinge. Die kind met 'n lae selfagting lê hoofsaak klem op sy beperkinge (McCrown et
al 1996 :63). Die selfkonsep van die pre-adolessent word deur sy innerlike gedagtes, emosies en vermoë bepaal
(Social and Emotional Development in Middle Childhood, 2003:2).
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Selfkonsepontwikkeling geskied vinnig deur die tydperk. Vanaf ses tot sewe jaar kan die kind begin evalueer hoe
hyself is en hoe hy graag wil wees. Sy ideale self word gevorm deur die norme wat hy geleer het om sy impulse te
beheer en 'n “goeie” persoon te word (Louw 1996:387). Sy selfevaluasie raak dus meer gekompliseerd namate hy

meer bekommerd raak wat ander van hom dink. Hy vergelyk hom met die ander en ontwikkel hieruit 'n selfkonsep
(Louw et al 1996:348,  Decker 1990:346).

FIGUUR 22: AREAS WAT PRE-ADOLESSENTE SE SELFWAARDE BEïNVLOED

Area Omskrywing
Skolastiese
bevoegdheid

Hoe bevoeg en goed hy voel oor sy skoolwerk. Dit kan vergelyk word met Erikson se
teorie van arbeidsaamheid teenoor minder-waardigheid (Du Toit & Kruger 1991:121).

Atletiesebevoegdheid Hoe bevoeg die kind voel oor sport en ander aktiwiteite wat fisiese en atletiese vaardig-
hede insluit. Die kind se aktiwiteite word nou beoordeel aan hoe goed hy dit doen -- wat

korreleer met die beoordeling van sy maats en onderwysers ( Louw 1996:388).
Sosiale aanvaarding Hoe populêr en sosiaal aanvaarbaar die kind binne sy portuurgroep is. Die kind met

sosiale bevoegdheid het 'n realistiese selfkonsep. Hulle is gewilder by mense en betrokke
waar interaksie plaasvind (Louw 1996:384). In die gesinne waar daar 'n groter

samehorigheidsgevoel is, ontwikkel die kinders 'n hoër selfbeeld as in die kompeterende
families waar baie konflik voorkom (Boyd 2003:2).

Gedragsaanvaarding Hoe bevoeg die kind voel of sy gedrag aan die ander se verwagting voldoen. Gewilder
kinders is meer aangenaam , vriendeliker en ekstroverties as ongelukkige kinders.(Louw,

1996:384).

Fisiese voorkoms Hoe goed die kind oor sy fisiese voorkoms voel. Sy selfkonsep word hoofsaaklik hierdeur
beïnvloed en opmerkings soos luiaard, “sussie”, breker, ander spottery of venyn beïnvloed
sy selfkonsep negatief (Du Toit & Kruger 1991:113).

Figuur 22 bevat Lefrancois (1996:450) se vyf areas wat die ontwikkeling van die pre-adolessent se selfwaarde
beïnvloed.

Du Toit & Kruger (1991:136) sluit by die areas aan in die pre-adolessent se ontwikkelingstake wat hy moet
bemeester om aan die bakens van volwassewording te voldoen. Hy moet bewys lewer dat hy die take bemeester het
om deur die portuurgroep aanvaar te word. Die gebrek aan suksesvolle bemeestering lei tot belemmering van
aanvaarding in sy portuurgroep, wat weer lei tot negatiewe gevoelens teenoor homself, sy vriende en omgewing ( Du

Toit & Kruger 1991:136).



215

Die ontwikkelingstake word deur Du Toit & Kruger (1991:136) en in Self-Esteem (2003:5) soos volg saamgevat:

§ Die bemeestering van fisieke vaardighede wat nodig is vir spel soos hardloop, spring, skop en klim. Dit stel
die kind in staat om moeiliker take aan te pak.

§ Die vorming van 'n positiewe houding ten opsigte van sy liggaam. Dit help die kind om te voldoen aan goeie
maniere wat deur die gemeenskap en skool gestel word.

§ Die verwerwing van sosiale vaardighede om met maats en volwassenes oor die weg te kom. Hy kan hom

onderwerp aan die spelreëls, mededeelsaamheid, verdraagsaamheid en hy is bereid om soms sy eie wil
ondergeskik te stel aan die wil van ander.

§ Die ontwikkeling van die gepaste geslagsrol. Die pre-adolessent identifiseer hom met die rolle van dieselfde
geslag wat deur ouers, onderwysers of portuurgroep vertolk word.

§ Die aanleer van basiese vaardighede soos lees, skryf en reken. Teen die einde van die fase moet die
vaardighede outomaties funksioneer.

§ Die aanleer van basiese begrippe, wye algemene kennis, taalvaardighede en woordeskat.
§ Die vorming van gewete, sedelikheid.  In die fase internaliseer hy sedelike waardes en norme. Die kind

weet wat reg en verkeerd is en hy kan goed en kwaad onderskei.
§ Ontwikkeling van bepaalde verhoudings teenoor sosiale groepe, instansies en idees. Hy vorm sy eie

houding teenoor die skool, rassegroepe en sosiale status. Dit verhoog sy persoonlike selfstandigheid.
§ Bestendigheid van persoonlike onafhanklikheid. Die pre-adolessent raak toenemend verantwoordelik vir sy

eie optrede, wat weer aanleiding gee tot groter selfstandigheid

Dit verg egter baie positiewe insette in die pre-adolessent se lewe om al die ontwikkelingstake te bemeester. Die
emosioneel beseerde kind het vertraging in die bemeestering van take wat sy selfbeeld en selfkonsepvorming

negatief beïnvloed. Dit gee daartoe aanleiding dat hulle 'n skuldgevoel en twyfelagtigheid ontwikkel ten opsigte van
hul eie vaardigheid en vermoë (Pillari 1988:151). Emosionele mishandeling veroorsaak dat die kind se selfkonsep
geleidelik afneem sodat hy later geen selfvertroue, selfwaarde en geloof in sy eie optrede en persepsies het nie. Dit
gee aanleiding dat die kind later nie oor die vermoë beskik om 'n situasie realisties te beoordeel nie en homself bla-

meer vir die mishandeling en aan die mishandelaar vashou (Emotional Intelligence Home Page 2003:1-2).

Die pre-adolessent word ontneem van sy motivering om doelgerig te leef, wat dan aanleiding gee tot 'n disintegrasie
in sy gedrag (Hobbs et al 1993:17, O’Hagan 1993:102). Dit beïnvloed sy totale bemeestering van

selfstandigheidstake, omdat sy motivering en eie dryfkrag tot selfstandige ontwikkeling baie laag is.
Die kind se totale selfbeeld word geraak deur elke aspek van die ontwikkelingstake wat hy nie bemeester nie. In die
terapie fokus die terapeut om sy selfbeeld te verhoog en hierdeur 'n nuwe motivering en dryfkrag te ontwikkel om die
take te bemeester.
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4.1.7.2  Selfbeeldontwikkeling

Hieruit vloei die ontwikkeling van die selfbeeld van die kind. Selfbeeld word soos volg deur Louw (1996:296) omskryf

as die "kind die individu se innerlike beeld, selfagting wat hy is.” Landreth (1991:55-56) verwys na die kind se
selfbeeld as die kind se innerlike gevoelens ten opsigte van hom self. Die selfbeeld is 'n dinamiese proses wat deur
die kind gevorm word in sy bewussyn van sy eie eienskappe wat dieselfde as ander s'n is en ook hoe hy ook van
ander verskil (Smit 1981:76). Eienskappe wat bedra tot selfbeeldontwikkeling is deur Allport soos volg in Louw
(1996:94-95) beskryf.

§ Die liggaamlike selfgevoel speel vir die kind 'n belangrike rol. By die pre-adolessent is dit belangrik om fisies
'n gesonde en atletiese liggaam te bekom .

§ Selfidentiteit word ontwikkel. Die kind besef dat hy dieselfde bly ten spyte van al die veranderinge. Sy

selfidentiteitsbesef word duideliker en vorm 'n deurlopende lyn dwarsdeur sy lewe.
§ Die gevoel van eiewaarde ontwikkel met die bou van sy eie identiteit en die gevoel van trots op sy

prestasies en vaardighede wat hy behaal.
§ Selfuitbreiding is die waarde wat die persoon aan besittings buite hom heg, naamlik sy kultuur, skool,

godsdiens, ouers en wêreldbeskouings. Hy beskou dit as deel van homself en voel geeerd as hy prestasie
bereik, maar ook gekrenk as daar beledigend opgetree word.

§ Die kind se selfbeeld word vanaf sy kleuterjare gevorm. Die kind se selfbeeld word gevorm deur die
volgende drie eienskappe: soos hy is, soos hy behoort te wees en soos hy graag wil wees. Dit ondergaan

gereeld verandering na aanleiding van die kind se omstandighede.
§ Die kind se rasionele self begin ontwikkel van sesjarige ouderdom. Hy begin besluite neem uit sy eie

siening van sake en nie net omdat ander so sê nie.
§ Gepaste strewing is as die kind ‘n langtermyndoelstelling nastreef en dit bereik. Die ontwikkeling bereik die

kind in die laat pre-adolessent fase en adolessensie.

4.1.7.2.1. Proses vir selfbeeldontwikkeling

Die kind se selfbeeld word deur die volgende faktore ontwikkel:

§ Die omgewing se invloed, houding en siening oor hom oor 'n tydperk . Hy begin homself sien soos hulle
hom sien (Prinsloo 1994:23, Axline 1994:10, Oaklander 1988:55-56).

§ Die mate waarin die kind hom met ander vergelyk en self as positief, negatief of neutraal gradeer, hang af
van watter standaarde van selfgradering hy benut (Prinsloo 1994:23).
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§ Die individu maak gevolgtrekkings na aanleiding van sy vermoë, onvermoë, persoonlike trekke en
temperament volgens sy gedrag, suksesse en mislukkings (Prinsloo 1994:24). Landreth (1991:55-56) het
die gedragbepaling soos volg geformuleer: “How a child feels about himself is what makes a significant

difference in behavior”.

Die kind se selfbeeld word beïnvloed deur sy behoefte wat op die voorgrond is. In Gestaltterapie word gefokus op die
behoeftebevrediging wat dan 'n invloed het op sy selfbeeldvorming. Sy selfbeeld word verhoog deur die volgende
aktiwiteite in die spelterapeutiese proses: keuse ten opsigte van sensories bewuswording, keuses in die uitvoer van

projeksie en watter mediums hy wil benut, keuse in die bepaling van alternatiewe en die bemagtiging van sy keuse
waarvoor hy self verantwoordelikheid aanvaar.

Die volgende tipes behoeftebevrediging is deur die skrywers uitgelig as aspekte wat die selfbeeldvorming van die

kind beïnvloed (Pringle 1986:148-149, Axline 1994:12, Oaklander 1988:57 & 188, Schoeman 1996:67& 83).

§ Aanvaarding dat sy basiese fisiese behoeftes bevredig word.
§ Behoefte aan erkenning, waardering en eiewaarde wat aanleiding gee tot deursettingsvermoë. Hy wil

geestelike sekuriteit ervaar.
§ Die behoefte aan bekwaamheid en bemeestering van vaardigheid en kreatiwiteit.
§ Die behoefte om sy eie keuses te maak en self verantwoordelikheid daarvoor te dra.
§ Sosialiseringsbehoefte om deel te wees van 'n groep waar hy avontuur kan ervaar en prestasie kan bereik.

§ Die kind het 'n behoefte aan selfstandigheid en selfagting.
§ Die behoefte aan selfaktualisering en selfidentiteit.

Die behoeftes stem ooreen met Maslow se vlakke van behoeftebevrediging om optimale persoonsfunksionering te

bereik (Louw 1996:98, Seifert 1987:320).

§ Fisiese behoeftes soos voedsel, water en suurstof. Dit is die behoeftes wat die kind moet bevredig voordat
hy enigiets anders kan doen.

§ Veiligheidsbehoeftes ten opsigte van fisiese veiligheid en 'n veilige omgewing.
§ Aanvaardingsbehoeftes waar die mense in jou omgewing liefde, erkenning, geleentheid vir keuses,

prestasiegeleenthede en verantwoordelikheid gee. Dit verhoog sy selfbeeld en vermoë om meer toereikend
te wees.

§ Selfaktualiseringsbehoefte wat ooreenstem met Gestaltterapie se doelwitte om die kind geleentheid te gee
vir optimale ontwikkeling wat lei tot hoë selfagting en selfidentiteit.

'n Positiewe self hou verband met selfaanvaarding soos hy is, selfbeheer, verantwoordelike optrede, selfinsig en

selfaktualisering om sy behoeftes te bevredig.
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4.1.7.2.2. Negatiewe selfbeeld

Die kind word nie met 'n negatiewe selfbeeld gebore nie. Die boodskappe wat hy van sy ouers en omgewing
ontvang, bepaal die boodskap wat hy vir homself toe-eien (Oaklander 1988:144). Ouerskapstyle het dus 'n invloed
op die kind se selfbeeldvorming. De Klerk & Le Roux (2003:13-14) het dit soos volg formuleer:

§ Die afwysende ouer wat voortdurend die kind leer dat die kind verkeerd, onvanpas en ongeduldig is. Die

kind dink dit is verkeerd om so te voel en hy leer nie selfbeheersing aan nie. Hy ontwikkel 'n negatiewe
selfbeeld as gevolg van al die negatiewe response wat hy ontvang.

§ Die afkeurende ouer is dieselfde as die afwysende ouer -- net in 'n intensiewer graad. Enige gedrag of

emosie wat die kind toon, word deur die ouer afgekeur. Die kind leer nie om sy eie emosies te vertrou nie
en kan ook nie leer om sy emosies te reguleer nie. Hy het geen vertroue in sy eie oordeel nie en geen
beheer nie. Dit bring mee dat hy 'n negatiewe selfbeeld vorm in sy eie optrede en emosionele vorming.

§ Die laat-maar-loop-ouer wat die kind toelaat om uiting te gee aan enige emosie en gedrag, leer die kind
geen verantwoordelikheid aan nie. Die ouer dra die verantwoordelikheid en die kind het geen reëls en
regulasies waarbinne hy moet funksioneer nie. Hy sukkel om met vriende oor die weg te kom en
vriendskapsverhouding op te bou.

Die kind met 'n lae selfbeeld manifesteer die volgende gedragspatrone soos deur Thompson & Rudolph (1996:511),
Schoeman (1996:67, 83) en Oaklander (1988:55-56) geïdentifiseer:

§ Drang om te wen
§ Ooreet
§ Verkleineer
§ Spog

§ Wantrou
§ Verdediging
§ Isolering
§ Vlug

§ Onttrek
§ Blameer
§ Verkul
§ Agtelosigheid (in sy werk en ten opsigte van besittings)

§ Onderprestasie
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§ Dagdroom
§ Hunker na die owerste in die fantasiewêreld
§ Spanning en angstigheid

§ Kort aandagspan
§ Afhanklikheid en perfeksionisme
§ Skoolfobie
§ Identifisering met die rol van die geslag wat van hom verskil.
§ Teken van genitalieë waar ongemak ervaar word.

§ Die sketse van homself toon die selfbeeld van die kind aan.  Hoe groter en meer detail dit toon, hoe meer
behoefte aan selfvertroue het hy.  'n Wens om groot te wees, bestaan by die kind. Hoe kleiner en minder
detail, hoe laer is sy selfbeeld en daardeur wil die kind die probleem probeer wegsteek.

§ Liggaamsdele wat ongemak skep, word onder- of oorbeklemtoon.

Die kind ervaar dus ontoereikende gevoelens wat daartoe lei dat selfaktualisering nie kan plaasvind nie. Die gedrag
word soos volg deur Rosenburg (1986:81), Burger (1982:690) en Van der Westhuizen (1986:163) geïdentifiseer:

§ Gebrekkige selfkennis
§ Swak selfaanvaarding
§ Gebrek aan selfvertroue en selfaanvaarding
§ Gebruik van verdedigingsmeganismes

§ Oordrewe grootheidswaan.
§ Neurologiese gedrag en psigosomatiese siektes
§ Negatiewe belewing van liggaamsbou en temperament
§ Swak interpersoonlike verhoudings

§ Onvermoë om sosiale druk en kritiek te hanteer.
§ Min inisiatief
§ Geneig tot besluiteloosheid
§ Onvermoë om konflik te hanteer

§ Swak humorsin
§ Swak probleemoplossende vermoë.

Die emosioneel beseerde kind toon dieselfde gedragsuiting soos hierbo aangedui en deur Gil (1991:11,12), Briere

(1992:32-68) en Magid & McKelvey (1989:80-81) geïdentifiseer (volgens punt 2.5.2). Shields et al (1994:75) bevind
dat mishandelde kinders sosiaal onbevoeg is en dat hulle selfregulerende gedrag baie min ontwikkel het. Dit lei tot
aggressie en wangedrag wat ook 'n invloed het op  onbeheerbare emosionele gedrag wat verder hulle sosiale
verhoudings negatief beïnvloed en 'n invloed het op hulle selfbeeld en selfkonsepvorm ing.
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Met die spelterapeutiese proses moet dus aandag gegee word aan die kind se selfreguleringsvermoë om sy
selfbeeld en selfkonsep positief te ontwikkel. Deur selfregulering leer die kind om verskillende aspekte in sy
ontwikkeling te integreer.

Vanaf agtjarige ouderdom leer die kind om al die aspekte te integreer. Hy vorm 'n hoë graad van veralgemening as
hy op die meeste vlakke positief oor sy ontwikkeling voel. 'n Lae vlak van veralgemening lei daartoe dat die kind 'n
lae selfkonsep vorm. Die vlakke van integrasie het 'n invloed op die kinders se gemoedstoestand. Kinders met 'n hoë
selfkonsep is vriendeliker, nuuskierig, onafhanklik en kan uitdagings hanteer, wat lei tot hoër prestasievlakke in die

verskillende velde. By die kind met 'n lae selfkonsep lei dit tot 'n depressiewe gemoedstoestand wat weer aanleiding
gee dat hy oor geen motivering beskik om in die areas te ontwikkel nie. Die kinders vertrou nie hulle eie idees nie en
het nie deursettingsvermoë nie. Verdere gedrag wat voorkom, is perfeksionisme, spoggery, weggee van besittings,
sosiale onttrekking, blamering van  ander vir eie optrede, ooreet en kan nie "nee sê" nie (Oaklander 1988: 281-182,

Lefrancois 1996:450).

Die emosioneel beseerde kind is dikwels die kind met 'n lae selfkonsep met gebrek aan selfvertroue,
deursettingsvermoë en hoë energievlakke. Hy benut verkeerde gedrag om sy behoeftes te bevredig wat slegs verder

lei tot 'n laer selfkonsep.

 4.1.7.2.3. Rol van die terapeut om die kind se selfbeeld te verhoog

Die volwassenes en terapeute wat met die kind kontak het, speel 'n belangrike rol in die kind se per-
soonlikheidsontwikkeling. Joubert (1997:138) het die volgende aspekte wat hiermee verband hou, geformuleer:

§ Die kind moet die boodskap ontvang dat hy uniek is en aanvaar word.

§ Positiewe vertroue moet aan die kind gestel word. Daar moet aan hom geleentheid gebied word om in
homself te glo en die bydrae wat hy gelewer het, moet beklemtoon word deur sy bates en goeie kwaliteite
uit te lig.

§ Erken die kind se pogings en prestasies.

§ Moedig die kind aan deur eerder te prys deur middel van eie erkenning van kwaliteite.

Die aspekte hou ook verband met die onderrig van emosionele intelligensie aan kinders, waaraan die terapeut moet
voldoen, wat soos volg deur De Klerk & Le Roux (2003:18-19) uiteengesit is:

§ Jy moet die kind onvoorwaardelik aanvaar.
§ Jy moet empaties en liefdevol wees en insig in die wêreld van die kind hê.
§ Jy moet entoesiasties, energiek en gemotiveerd wees.

§ Luister na woorde, dade, liggaamstaal en emosies.
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§ Wees 'n positiewe rolmodel met baie geduld.
§ Gee volgehoue, duidelike en gereelde terugvoering.
§ Gee erkenning aan pogings en prestasie.

§ Skep 'n veilige omgewing.
§ Behou die kinders se aandag en nuuskierigheid.
§ Moedig die kinders aan om te waag en te groei en op eie stoom hulle doelwitte te bereik.
§ Beklemtoon die kind se selfkennis en evaluasie.
§ Neem kennis van herhaalde nie-bekragtiging van emosies wat 'n vorm van emosionele mishandeling is.

§ Help die kinders om hulle eie positiewe en negatiewe emosies te beheer.
§ Help hulle om bewus te word van hulle eie emosionele proses in hulleself en in ander.
§ Behandel die kind asof jy verwag dat hy die regte keuses gaan maak volgens die belangrikste waardes en

norme.

§ Neem deel aan die terapie en deel jou kennis en belewenis.
§ Benut humor, sodat die ervaring vir die kind ontspannend is.
§ Beleef die oomblik in die hier en in die nou.
§ Hanteer alle inligting privaat en vertroulik sodat hy die terapeut kan vertrou en sodoende selfrespek vir sy

eie inligting opbou.

Die aspekte stem ooreen met Oaklander (1988:282) se bemagtigingsriglyne in die Gestaltbenadering. Sy het ook die
volgende aspekte bygevoeg:

§ Benut semantiese opklaring deur die ek-boodskap te benut.
§ Gee aan die kind die verantwoordelikheid.
§ Gee aan die kind onafhanklikheid.

§ Laat hom vry wees om sy eie keuses te maak.
§ Betrek hom by die maak van keuses in probleemoplossing.
§ Laat hom toe om te eksperimenteer.
§ Neem die kind ernstig op.

Deur die bemagtiging voel die kind dat hy beheer het. Dit help bou aan sy selfkonsep en positiewe per-
soonlikheidsontwikkeling.
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4.1.7.2.4. Bou van die kind se selfkonsep binne die Gestaltbenadering.

q Bou van 'n kind se selfbeeld deur die terapeutiese verhouding met die terapeut

In die bou van 'n kind se selfbeeld moet die terapeut bewus word van die kind se onvoltooide behoeftes en
onuitgesproke gevoelens en selfblamering. Die kind moet 'n beeld ontwikkel van wie hy werklik is. Die belangrikheid
van die bou van 'n vertrouensverhouding soos deur Clarkson & Mackewn (1994:105-106), Aronstam (1989:636),
Thompson & Rudolph (1996:146) en Schoeman (1996:13-14) uiteengesit is, is bespreek in punt 3.5.1.1 en toon

duidelik dat die kindselfbeeld verhoog word deur die volgende faktore:

§ Sy bewuswording van homself deur sensoriese en emosionele kontak in die hier en nou.

§ Die belangrikheid dat die terapeut volgens die kind se tempo moet werk.

§ Die terapeut wat in samevloeiing met die kind gaan in plaas van clichés te benut.

§ Benutting van semantiese opklaring tydens dialoog soos in punt 3.4.1.3 beskryf .

§ Die opbou van 'n vriendskapsverhouding waar die kind veilig voel en bereid is om te eksperimenteer.

§ Gee van inligting wat die kind help om meer selfvertroue in sy optrede te bekom.

§ Genot en humor wat pas by die kind se kognitiewe ontwikkeling -- die kind geniet dit om te lag en selfs vir sy

eie foute te lag.

§ Hierdeur leer die kind organismiese selfregulering aan om sy veranderlike behoeftes in balans te bring deur
keuses te maak, probleemoplossingsvermoë aan te leer en selfkritiek te leer hanteer.

§ Die kind leer grense aan wat hom met vertroue help om die sosiaal aanvaarbare norme en reëls toe te pas

buite die terapeutiese sessie.

Hierdeur versterk sy eie selfkonsep omdat hy met onvoorwaardelike aanvaarding, respek en erkenning benader
word. Dit is dus 'n veilige omgewing waar sy selfinsig aangemoedig word. Die terapeutiese proses gee aan hom die
verantwoordelikheid, keuse en probleemoplossende vermoë om binne sy eie proses sy onvoltooidhede te hanteer.

Dit dra by tot sy kognitiewe en sosiale ontwikkeling . Die kind ontwikkel selfvertroue en leer selfaktualisering aan.
Hierdeur ontwikkel hy sy eie selfreguleringsisteem binne sy eie omstandighede.
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q Die bou van die selfkonsep deur kontakmaking

Die proses van kontakmaking is volledig in punt 3.2.2.1.3 na aanleiding van Perls et al (1996:403). Die kontakmaking

van die kind met homself en sy omgewing help hom om insig in sy gedrag te ontwikkel en geleentheid te kry om
emosie te verwerk en keuses te vorm ten opsigte van die aanleer van nuwe aanvaarbare gedrag.

Die proses van bewustelike kontakmaking met sy beskikbare energie en vermoë tot uitdrukking, is soos volg deur
Corey (1991: 263) geïdentifiseer:

§ Sensoriese kontakmaking deur te proe, ruik, sien, hoor en voel.

§ Fisiese kontakmaking deur emosionele belewenis van sy liggaamlike bewegings, ontspanningstegnieke,
asemhalingsoefeninge en die pendeltegniek

§ Die bewustheid van sy eie fisiese en emosionele belewenisse van wie en wat hy is.

§ Die bepaling van sy voorgrondbehoeftes.

§ Bewuswording van watter emosies en gedrag sy voorgrondbehoeftes veroorsaak.

Die kontakvaardighede word vanaf die eerste sessie geassesseer asook in die daaropvolgende sessies. Die
kontakvaardighede word deur elke kind se proses bepaal (Schoeman 1996:45). Die benutting van die
kontakversteurings soos introjeksie, retrofleksie, projeksie, defleksie en samevloeiing word ook deur elke kind se eie

proses bepaal . Dit is dus belangrik dat die kind kontak maak met homself en 'n selfbeeld vorm.

q Selfkonsep help om die kind se energie en innerlike krag te verhoog

Die proses van kontakmaking word sterk beïnvloed deur die strukture van persoonlikheid soos in 3.2.4 bespreek .In
die vals-, fobiese en impasse-laag speel die kind speletjies ten opsigte van sy lewe en watter invloed die “topdog” en

“underdog” op hom het (Clarkson & Mackewn 1994:105-106, Aronstam 1989:636, Thompson & Rudolph 1996:146).
Die kind se bewussyn ten opsigte van ooreenkomste en verskille word sensories en liggaamlik versterk, byvoorbeeld
oor hoe hy oor homself en sy omgewing voel.  Hieruit vorm hy 'n basis vir 'n sterk sin vir homself, waaruit hy energie
en innerlike krag ontwikkel om aan sy voorgrondbehoefte te werk (Oaklander 1988:284). Deur die bou van energie

en innerlike krag kry die kind geleentheid om deur projeksies en eksperimentering oor sy emosionele gevoelens te
praat en dit te deel (Hamilton 1997:90-91 en Schoeman 1996:180). Hierdeur vind selfaktualisering plaas, want die
kind word gehelp om sy eie emosie en gedrag te identifiseer en bemagtig om dit te beheer.
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In die implosiewe laag word die verlammingsgevoel (as gevolg van die bewuswording van homself) verskuif deur die
bemagtiging van die bewuswording van sy eie innerlike krag om probleme te hanteer. Dit word gedien deur middel
van selfvertroeteling en bepaling van alternatiewe (Thompson & Rudolph 1996:143).

In die eksplosiewe laag kom die kind in beheer en hy is dan bereid om sy nuwe selfkonsepvorming te benut in die
oplossing van sy voorgrondbehoefte.

q Deur die bou van selfkonsep gee dit weer die keuse en beheer aan die kind terug

In Gestaltterapie word die kind se emosionele belewenis in die vorm van 'n sirkel soos volg deur Shallcross & Sisk
(1985:71-72) in die vier fases verdeel en soos volg voorgestel:

Die eerste fase is die gevoel van opgewondenheid dat iets emosioneel binne hom plaasgvind het. Dit kan 'n gevoel
van vreugde, angstigheid, verwerping of enige ander gevoel wees. Die emosioneel beseerde kind stop dikwels die
gevoel, omdat hy nie voldoende vetroue in homself het om dit te hanteer nie. Die emosionele bewussyn van die kind
moet deur die terapeut versterk word, anders veroorsaak dit dat die kind in die impasselaag bly en nie energie

genereer om sy voorgrondse behoefte te hanteer nie.

Die tweede fase is die identifikasiefase waar die kind vertel watter emosie hy beleef.

Die derde fase is waar die kind voor 'n keuse kom oor hoe hy die emosie gaan hanteer. Die keuse word deur die kind
se eie persepsie gevorm en uit sy ervaring van die verlede. As die kind nie hier 'n keuse wil maak nie, is dit ook 'n
keuse en moet dit deur die terapeut hanteer word. Die keuse om nie tot aksie oor te gaan nie is dikwels as gevolg
van 'n persepsie oor hoe hy dink die ander persoon die inligting sal ontvang. Die terapeut moet die kind hierdeur

bemagtig en hom in staat stel om tot dialoog oor te gaan. Die kind word bemagtig om weer in beheer te kom.

Die vierde fase is die aksiefase waar die keuse wat gemaak is om die emosie te hanteer, uitgevoer word. As die
keuse uitgevoer word, is die kind verlig en die sirkel voltooi. Dit dra by tot die verhoging van die kind se selfkonsep.

Die kind se beheer word in Gestaltterapie aan hom teruggee omdat hy altyd in kontak met hom self is (Louw
1996:640). Deur die benutting van projeksietegnieke soos in punt 3.4.6 bespreek, word die kind gehelp om die
projeksie te besit en bewus te wees van sy eie optrede, emosies en hoe hy dit wil hanteer (Oaklander 1997:300). Dit
verhoog sy eie selfbewussyn en versterk sy vermoë om sy eie alternatiewe te kan bepaal en deur die keuse hiervan

bemagtig te word om dit uit te voer (Schoeman 1996:14).
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Die kind het die reg en verantwoordelikheid tot die maak van keuses en die neem van besluite en dit kom alreeds
voor in die keuse van spelmateriaal en die hantering daarvan (Axline 1994:113). Die kind moet self besluit ten
opsigte van sy probleemoplossing en geen keuse mag vir die kind gemaak word sonder sy toestemming nie (Axline

1994:106 en Landreth 1991:84). Hierdeur bied dit aan die kind geleentheid om weer eie verantwoordelikheid vir sy
gedrag te neem (Schoeman 1996:173)

Tegnieke wat die terapeut kan benut, is die leëstoel soos in punt 3.4.3 bespreek waar die kind bemagtig word om
beheer oor 'n situasie te bekom en alternatiewe in te oefen. Die paradoks wat in punt 3.4.2 bespreek is, word ook
deur Oaklander (1988:58) beklemtoon, waar die kind keuses uitoefen deur homself te etiketteer en te evalueer en

sodoende sy selfbeeld te verhoog.

q Selfaanvaarding en selfaktualisering lei tot die bou van die selfkonsep van die kind.

Die kind word binne die terapeutiese ruimte geleentheid gebied om sy eie gevoel en ervaring uit te druk en te beleef.
Dit lei tot begrip en aanvaarding, maar kan ook tot selfkritiek, onuitgesproke gevoelens en selfblamering aanleiding

gee wat weer tot 'n wanbalans lei (Schoeman 1996:36).

Die emosioneel beseerde kind wat baie verwerping beleef, vind dit moeilik om homself te aanvaar. Die kind moet dus
onvoorwaardelike ondersteuning en aanvaarding van die terapeut ontvang wat weer tot eie selfaanvaarding sal lei
(Schoeman 1996:67-68). Die benutting van selfvertroeteling (volgens punt 3.5.11) kan die kind help om die slegte

dade van homself te vergewe en positiewe ervaring van selfvertroeteling te ervaar. Hierdeur vind integrasie en self-
aanvaarding plaas wat lei tot 'n beter selfkonsep.

Die kind wat homself ondersteun en sy gevoelens besit, het 'n beter en gesonder leefwyse (Oaklander 1988:295).
Deur 'n gesonder leefwyse word die selfkonsep van die pre-adolessent verhoog wat hom in staat stel om al die

ontwikkelingstake, binne sy eie proses, soos in die hoofstuk bespreek, te bemeester.

Deur die benutting van spelterapie in die Gestaltbenadering word die kind binne sy ontwikkelingsvlak, op 'n nie-
bedreigende wyse, in staat gestel om sy onvoltooidhede te hanteer en te bemeester.

4.2 DIE BENUTTING VAN DIE SPELTERAPEUTIESE PROSES

Die noodsaaklikheid van spel is soos volg deur MacMahon (1992:1) beskryf en deur Cunningham (2002:2) bevestig:
“The pleasure and excitement of playing, the intensity and concentration, the freedom to experiment, to explore and
create, to find out how things and people work and what you can do with them, to give imagination free rein, and to
fill the gap between reality and desire, all these derive from the fact that in play the child is in charge”.
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Jennings (1999:33) het die volgende filosofie ten opsigte van kinderspel: “Children play in order to discover and
make statements about their world, as well as encompassing the retaliation of both pleasurable and movement and
fighting episodes.” Burner in MacMahon (1992:1) het verder bevestig dat spel in gekontroleerde om standighede die

kind aanmoedig om te dink en te praat oor homself onderwyl hy net homself kan wees. Dit is 'n unieke geleentheid
waar hy homself ontmoet en sy behoeftes en bekommernisse kan uitspreek of speel (Smit 1981:129).

Spel bied aan die kind selfterapie waar hy verwardheid, angs en konflik self kan deurwerk deur spel, waar hy dit nie
in taal kan uitdruk nie (Oaklander 1988:166).

Speel is 'n belangrike deel van die kind se ontwikkeling dit dra by dat die kind se kennis van hom self en ander

verhoog word. Sy kennis van die fisiese wêreld en vermoë om te kommunikeer en verhoudingbou word hierdeur
beïnvloed. (Fernie 2003:1, Lefrancios 1995:353). Dat die kind deur interaksie speel, sonder inmenging van
volwassenes, gee aan die kind die geleentheid om eie tegnieke en reëls te implementeer en te hanteer. Hierdeur leer
hulle hoe om maats te maak en konflik en probleemoplossing te hanteer (Cunningham 2002:3, Lefrancios 1995:353).

In die pre-adolessente fase is reëls van spel belangrik. Dit bring hulle in kontak met die realiteit van die wêreld. Hulle
bekom 'n beter beeld van kategorisering en konsepte soos vriendskap, regverdiging en betroubaarheid waaruit hulle
waardes en norme ontwikkel (Cunningham 2002:4).

Spelterapie bied dus aan die emosioneel beseerde kind geleentheid om al sy konflik, pyn, aggressie op 'n veilige

wyse uit te speel. Die spel ondersteun hom om te sê wat hy dink en kan deur die terapeut se stelling in staat gestel
word om kontak met homself te maak en dit te bewoord wat weer verligting bied. Die proses van spelterapie bied aan
die kind 'n riglyn waarvolgens hy sy verwarde leefwêreld kan kategoriseer en nuwe waarde en normes ontwikkel

4.2.1 Spelontwikkeling

Die speltipes by die pre-adolessent is deur MacMahon (1992:1), Hughes (1995:107-115 ), Du Toit & Kruger
(1991:97-98) en Louw (1996:315-316) in die volgende groepe verdeel:

§ Sensoriese en kreatiewe spel waar die kind kreatiewe kuns, musiek, boeke, stories en diere uitspeel. Die

doel is om die objekte te manipuleer vir sensoriese kontak (Lefrancios 1995:354) Sensoriese ervaring deur
te voel, ruik, hoor, sien, proe en fisiese aktiwiteite dra daartoe by dat die kind se selfbeeld en selfvertroue
ontwikkel (MacMahon 1992:12).
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§ Fisiese spel deur speletjies met reëls, gimnastiek, sport, fietsry, naaldwerk, konstruksie en skryf te benut.

§ Ontdekkingspel waar die kind sekere artikels maak deur huishoudelike, tegniese en wetenskaplike
vaardighede benut.

§ Sosiale spel is spel met huishoudelike temas, jaagspeletjies, samewerking en kompeterende speletjies (om
sosiale samewerking te verhoog) en formele speletjies met reëls. Die sosiale spel gaan saam met Piaget se

konkrete operasionele fase van ontwikkeling, waar die kind deur sy omgewing gestimuleer word en besluit
watter take hy wil assimileer (Lefrancois 1995:353). In sosiale groepspel kom die kind in kontak met
frustrasie, konflik, magstryd en gevoelens  van bedruktheid wat normaal is en hy self moet leer hanteer. Die
reëls ten opsigte van spel wat hulle 'n gevoel van veiligheid gee, word ook makliker gebreek hoe ouer die

kinders word (MacMahon 1992:21).

§ Simboliese spel waar uitgewerkte alleenspel na vore kom. Dit is denkbeeldige spel met kom plekse en
onderhoudende temas.  In die spel benut die kind denkbeeldige voorwerpe. Die spel sluit ook

samewerkende en sosiale spel in soos troues, skool, kampe, jag en daaglikse gebeure. Dagdroom vorm
deel van die kind se simboliese spel waar hy in 'n fantasiewêreld inbeweeg sonder om enige fisiese
aktiwiteite te toon (Lefrancios 1995:356). In dié ouderdomsfase is die kind ook in staat om tussen fantasie
en realiteit te beweeg in sy spel (Lefrancios 1995:353).

Deur die beweeg tussen fantasie en realisme kan die kind se morele waarde tussen reg en verkeerd
ontwikkel. Hy identifiseer die gevolge van sy dade deur fantasie en hy kan dit dan terugbring na die realiteit
waar hy moet besluit wat reg en verkeerd is (Jennings 1999:37). Die ontwikkeling is baie belangrik in die

spelterapeutiese proses met betrekking tot die pendeltegniek.

§ Die verskillende spelterapeutiese prosesse dra by tot die ontwikkeling van logiese denke en die behoefte
aan ordening. Die behoefte om deel te wees van sy portuurgroep en om wesenlik deel daarvan te wees,

kom in fisiese en sosiale spel na vore. Spel van die pre-adolessent dra by tot sy selfbeeldontwikkeling,
omdat hy verskillende vaardighede ontwikkel (Hughes1995:98). Die selfkonsepontwikkeling vind plaas
deurdat hy in alle fasette homself leer ken. Hy leer dit op grond van sy eie gedrag en deur terugvoering en
evaluering van ander (Louw 1996:318).

Piaget se teorie ten opsigte van morele ontwikkeling sê dat die pre-adolessent in spel kyk wat gebeur as hy by die
reëls hou en wanneer hy dit verander. Hy is meer geïnteresseer om in spel te wen. Die kind besef dat spel gespeel
word ten opsigte van samewerking, maar dat hy wel oor die reëls en vorme van spel kan onderhandel (Faulkner
1995:273).
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Daar is egter kinders wat gehelp moet word om te speel, omdat hulle opgehou speel het uit verdediging en as gevolg
van 'n spanningsbesering en liewer hulle gevoelens wegsteek as om dit te hanteer. Kinders met taalagterstand of

fisiese en geestelike agterstand kan deur spel gehelp word om hulleself uit te druk (MacMahon 1992:23-24).

Deur die spelterapeutiese proses word die kind in staat gestel om sy gevoelens uit te druk en in gevalle van
onderontwikkelde taalgebruik kan hy sy ervaring deur spel uitdruk en die terapeut kan hom bemagtig in die aanleer
van woordeskat om sy emosies en belewenisse te beskryf (Gil 1991:27:25).

Die spelterapeutiese proses binne die Gestaltbenadering volgens die Schoemanmodel pas goed in by die
ontwikkeling van spel deurdat die proses wat gevolg word, aan die kind reëls en riglyne verskaf. Die eerste stap van
sensoriese kontakmaking dra by tot humor en die ontwikkeling van sy selfvertroue. In die projeksies word sosiale

spel deur middel van simboliese spel na vore gebring en die terapeut benut die pendeltegniek om tussen die twee
wêrelde van fantasie en realiteit te beweeg. Deur die spelmediums word die kind in staat gestel om sy logiese
denkvermoë te ontwikkel en hierdeur kan die emosioneel beseerde kind in staat gestel word om sy ontwikkelings-
vaardighede te verhoog.

4.2.2  Waarde en doel van die spelterapeutiese proses

Dis deur Jennings (1999:51) beskryf as “to deskill and empower children through play therapy in order for them to

live life in a fuller manner.... to maximize their play functioning which will enable self-heeling processes and promote
greater well-being.” Die doel van die projektiewe spelterapeutiese proses is om deur middel die benutting van
sensoriese materiaal die kind se kontak met hom self te verhoog.

Dit word gedoen deur 'n projeksie te maak deur middel van kunsvorme, dramaspel, storie en ander spelmediums,
wat die kind se hele leefwêreld na vore bring (Cattanach 1992:42). Die spelterapeutiese proses bied aan die
emosioneel beseerde kind 'n veilige manier om afstand tussen sy lewenservaring van pyn te skep terwyl hy dit
bespreek en emosioneel beleef. Die afstand verseker dat hy vir sy ervaring 'n oplossing kan bekom deur alternatiewe

te bepaal en in te oefen (Cattanach 1992:43). Die doel van die spelterapeutiese proses is om die kind te help om
maksimaal te funksioneer en ontwikkel. Hierdie proses help die kind om na sy eie wêreld te kyk en sy eie gevoelens
uit te sorteer. Die kind ervaar gevoelens van pyn maar ook positiewe gevoelens. Die terapeut benut sy positiewe
ervaring om hom te leer om die meeste van sy leefwêreld te maak (McMahon 1992:27). Die spelterapeutiese proses

is soos 'n selfontdekkingstoer vir die kind waar hy die sin van die verlede, hede en toekoms ontdek deur 'n kreatiewe,
genotvolle en nie-bedreigde wyse (Cattanach 1992:47). Dis 'n natuurlike medium vir die kind om homself in uit te
druk en in te kom munikeer (Gil 1991:27).
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Die hele waarde van die spelterapeutiese proses sluit aan by die uitbeelding van die kind se Gestalt met betrekking
tot sy bewuswording van sy emosies en watter reaksie daarop volg, wat lei tot interaksie met sy omgewing het. Die
beeld word duidelik deur middel van die spelterapeutiese proses uitgebeeld.

Deur die spelterapeutiese proses word die kind op die volgende wyses gehelp:

§ Elke kind moet uniek hanteer word deur met hom eerlik te wees, sy inligting vertroulik te hanteer en sy
woordeskat en uitdrukkings te aanvaar deur 'n nie-veroordelende optrede (Doyle 1997:53-5, Gil 1991:38).

Hieruit kan hy weer sy eie menswaardigheid en uniekheid ontdek.

§ Die terapeut skep vir die emosioneel beseerde kind 'n veilige plek met duidelike fisiese grense waarbinne hy
veilig, sonder inmenging van buite, homself kan wees (Cattanach 1992:44, Doyle 1997:46).

§ Die kind word gehelp om te kommunikeer binne sy eie wêreld, sy eie gevoelens te identifiseer en te hanteer
en tot die ontdekking van sy positiewe kenmerke te kom (Gil 1991:27, Wiebe 1996:112, Hughes 1995:203,
Kissel 1990:20, Malchiodi 1990:12, McMahon 1992:28). Die kommunikasie geskied sowel verbaal as nie-

verbaal. Die Gestaltterapeut benut semantiese opklaring in sy kommunikasie met die kind soos dit in punt
3.4.1.3 beskryf is.

§ Die kind word gehelp met hantering, hernuwing en rekonstruksie van gedrag (Gil 1991:27, Kissel 1990:20,

Doyle 1997:46, Timberlake & Cutler 2001:299, Hughes1995:203).

§ Regressiewe gedrag wat lei tot angstigheid en skeidingsangs van die versorger word hanteer (Landreth,
1982:291).

§ Die terapeut gee aan die kind 'n “venster” om self sy gedrag te bestudeer, te ontdek en te verken deur te let
op die emosionele, kognitiewe en fisiese aspekte van molestering (Gil 1991:27, Openheimer 1988:64,
Timberlake & Cutler 2001:299, Hughes 1995:203).

§ Die kind word gehelp om weer in sy ontwikkelingsbehoeftes te voorsien ( Timberlake & Cutler 2001:299,
Malchiodi 1990:14).

§ Die kind word geleer om weer te vertrou (Gil 1991:45).

§ Hy kan weer klassifiseer (Gil 1991:45).
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§ Die spelterapeutiese proses bou die kind se selfbeeld deur die verhoging van die bewussyn van watter
invloed mense op sy liggaamsfunksies het en hoe hy konflik en spanning moet hanteer (Gil 1991:45,
Timberlake & Cutler 2001:299, Openheimer 1988:66).

§ Dit is genotvol en die kind leer om weer spel te geniet (Gil 1991:45 en Hughes 1995:203).

§ Die kind is bereid om aanpassings te maak (Gil 1991:45).

§ Dit verbeter die kind se verhouding met sy maats en ouers en ander sosiale figure (Gil 1991:45, Kissel
1990:20, Hughes 1995:203). Die kind leer ook sosiale vaardighede en om angs in verhouding te hanteer
(Openheimer 1988:64).

§ Spel het ook 'n biologiese funksie om die kind te leer om te veel energie of spanning hierdeur te hanteer
(Openheimer 1988:64).

§ Die spelterapeutiese proses help die kind wat nie die taalvermoë het om sy emosies uit te druk nie deur die

emosies in 'n ander vorm te identifiseer (Malchiodi 1990: 13, Doyle 1997:46).

§ Hy leer aggressiewe energie op ‘n meer konstruktiewe wyse hanteer (Malchiodi 1990:11).

§ Dit leer die kind dat hy die reg het om nie mishandel te word nie (Doyle 1997:46).

Die spelterapeutiese proses bied dus aan die kind die geleentheid om bewus te word van sy gevoelens, daarmee te
eksperimenteer en daaruit nuwe gedrag en vaardighede te bemeester deur die benutting van sy eie bemagtiging en

verantwoordelikheidaanvaarding. In die spelterapeutiese proses met kinders kan 'n verskeidenheid tegnieke,
aktiwiteite en mediums in die Gestaltterapeutiese proses met die emosioneel beseerde kind benut word.

Die emosioneel beseerde kind moet dikwels leer om te speel, omdat hy regresseer na 'n primêre vlak waar geen

verbeelding, verwardheid, geïnhibeerdheid en onvermoë is om doelgerig met speelgoed te speel. Dikwels kan hulle
ook nie hulleself identifiseer nie (Man & Macdermott 1983:289). Hulle is ook dikwels onder- of oorgestimuleer wat
veroorsaak dat hulle nie oor die vaardigheid beskik om te eksperimenteer en te speel nie (Gil 1991:63).
Speelmateriaal wat aanvanklik benut word, moet konkreet en bekend wees soos papier, klei, kryt en verf. Dit is

belangrik dat die emosioneel beseerde kind aan beperkte en bekende speelmateriaal blootgestel word om verdere
verwarde, angstige en gedisorganiseerde gevoelens te voorkom (Gil 1991:63). Dit is ook geskikte materiaal vir die
pre-adolessent wat in die stadium daarvan hou om te teken, verf en gekonstrueerde speletjies met eenvoudige reëls
te speel (Mann & Macdermott 1983:288).
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4.2.3  Gestaltspelterapie met die emosioneel beseerde pre-adolessent.

Die doel van die spelterapeutiese proses met die emosioneel beseerde kind is soos volg deur Mann & Macdermott
(1983:285), Winckley (1996:199), Cattanach (1992:69-82) en Karp & Butler (1996:7,19,31,43, 67) uiteengesit:

§ Die skep van 'n verhouding tussen die terapeut en kind waar hy veilig voel om sy ervaring van mishandeling
te eksploreer.

§ Die kind word geleer om deur middel van emosionele bewuswording verskillende emosionele gevoelens te
ervaar en te identifiseer.  Hy leer ook om deur die emosies te kommunikeer en dat ander hom kan verstaan
en weet hoe hy voel.

§ Integrasie te bewrkstellig tussen die spel en sy eie ervaring van die verlede. Hierdeur ontwikkel insig in sy
eie huidige optrede.

§ Ontwikkeling van sy lae selfbeeld tot 'n selfbeeld en persoonlikheid wat nie meer aan die mishandeling
gekoppel is nie.

§ Die aanleer om binne grense te funksioneer. Dit is sy keuse of hy dan wil speel binne die grense of nie. As
sy dit nie nakom nie, kan hy nie speel nie en die kind se keuse word gerespekteer.

§ Aanleer van watter geheime en privaatheid om bekend te maak (Gil 1991:71). Dit leer die kind watter
geheime om te deel (Gil 1991:80).

§ Die aanleer van om keuses te maak deurdat hulle kies watter materiaal hulle wil benut en op watter wyse.

§ Die voorsiening van spelmateriaal wat voorsien in die behoefte aan vertroeteling en liefde.

§ Aandag aan swak sosiale verhoudingsprobleme.

§ Gedragsprobleme met byvoorbeeld dissipline en aggressie word beheer en vaardighede word

hiervoor aangeleer.

§ Die kind se neerslagtigheid, angstigheid en vrees word deurgewerk en hy kom weer in beheer daarvan.
§ Dissosiatiewe gedrag moet vervang word met hanteringsvaardighede en 'n gevoel van beheer dat hy die

keuse het.

§ Hulp aan die kind wat probleme het met skeiding van ouers.

§ Hulp met probleme om met volwassenes te bind – iets wat versteur is as gevolg van die baie plasings in en
uit die huis.

§ Aandag aan regressie van gedrag na 'n vorige stadium.
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Die afdeling sluit aan by hoofstuk 3 waar die Gestaltterapeutiese proses bespreek is. Die spelterapiemediums en -
aktiwiteite word geïntegreer in die gestaltterapeutiese proses en toegepas op die emosioneel beseerde pre-
adolessent. Die aktiwiteite is gerig om 'n verhouding met die kind op te bou, sy proses vas te stel, sy bewussyn deur

sensoriese en emosionele kontak te verhoog en hom deur eksperimentering aan te moedig om positiewe kontak met
sy omgewing op te bou deur nuwe gedrag in die situasie te leer hanteer (Clarkson & Mackewn 1994:97).

Verskeie spelmediums en tegnieke word benut om die kind se bewussyn te verhoog ten opsigte van sy eie
funksionering en om gesonde funksionering te bevorder. Van der Merwe (1996:12-13) se onderstaande spelvorms

stem grootliks ooreen met Oaklander (1988:21-127), Singer (1993:16-54) en McMahon (1992:167-168) se
kategorieë:

§ Ontspanningspel waar die kind se spanning verminder word. Dit word benut om 'n verhouding met die kind

op te bou en hom te motiveer vir die spelterapeutiese proses. Materiaal wat benut word, is musiek,
legkaarte, troeteldiere, speletjies, en vingerverf.

§ Assesseringspel om die kind se vaardighede, ontwikkelingstadium, emosionele taal, ander verbale
vaardighede en sy hantering van sy omgewing te assesseer.

§ Gedramatiseerde spel het verskillende funksies soos hermodellering van die familie, uitdrukking van
aggressie, uitspeel van die kind se gevoelens ten opsigte van sy geslagsrolle, traumatiese gebeure en
voorbereiding vir probleemoplossing. Spelmateriaal wat benut kan word, is telefoon, plaas- en wilde diere,
motors, papierpoppe, maskers, hand- en vingerpoppe, opblaaspoppe, pophuise, anatomiese poppe,

musiekinstrumente, hamer en spykers, treine, vliegtuie, kombuisware, fantasieklere, doktersinstrumente en
bababottels.

§ Kreatiewe of skeppende spel word benut in die ventilasie van emosionele gevoelens en verhoging van die
kind se bewussyn.

§ Bibliospel word benut om insig in die kind se gevoelens en gedrag te bekom. Materiaal wat hier benut word,
is boeke, tydskrifte, dagboeke, lewensboeke, kameras, papier, kalenders, padkaarte, en emosionele
barometers.

Die spelmediums word deur die terapeut beskikbaar gestel in die sessie en die kind self besluit watter en hoe hy die

medium wil toepas. Die mediums word in die liggaamlike en sensoriese kontakproses en in die projeksies benut om
die kind se bewussyn te verhoog en sy onvoltooidheid na vore te laat kom (Schoeman 1996:6, Jennings 1999: 51-
53).
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4.2.3.1 Sensoriese en liggaamlike kontakmaking

Sensoriese kontakmaking speel 'n belangrike rol in die kind se bewuswordingsproses met homself. Sensoriese
kontakmaking is reeds in punte 3.5.2 en 3.5.2.1 bespreek. In die meeste van die sensoriese kontak word daar meer

as een sintuig benut. Die kontak fokus op die smaak-, sig-, tas- en reukfunksie. Dit gee weer aanleiding tot
liggaamlike en emosionele kontak .

Sensoriese kontak met die emosioneel beseerde kind is noodsaaklik omdat hy nie in kontak met homself is nie as
gevolg van 'n doelbewuste emosionele blokkasie met die doel om nie enige verdere pyn te ervaar nie (Jennings
1999:85, Oaklander 1988:42). Emosioneel beseerde kinders het baie tyd en eksperimentering ten opsigte van

sensoriese kontak nodig om hulle in kontak met hulle eie ervaring en fisiese kontak te bring (Jennings 1999:115).

Die kontak is ook genotvol en help 'n verhouding bou tussen die kind en die terapeut. Die terapeut bepaal ook die
kind se proses en sy ontwikkelingsvaardighede in die spel. Die bou van 'n terapeutiese verhouding is in punt 3.5.1.
bespreek en die kind se prosesbepaling in punt 3.5.3.

Aktiwiteite ten opsigte van sensoriese kontak kan self deur die terapeut ontwikkel en bymekaar gemaak word.
Voorbeelde van verskillende liggaamlike en sensoriese kontakmaking word bespreek:

4.2.4.1.1. Liggaamlike kontakmaking

          Liggaamlike kontak is 'n bewuswording van genot, asemhalingoefeninge en ontspanningstegnieke. Die tegniek help

die kind om meer bewus te word van hoe sy liggaam reageer op die inwerking van die omgewing. Die terapeut moet
altyd oplet na die kind se liggaamsreaksies en die kind daarvan bewus maak (Oaklander 1988:284, Yontef & Simkin
1989:343).
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q Die aktiwiteite en tegnieke wat benut word om liggaamskontak en -bewussyn te   verhoog.

Die aktiwiteite en tegnieke wat hiervoor benut word, is soos volg deur Oaklander (1988:123-133, 1997:297-298),

Shapiro (1997: 279), Schoeman (1996:48-49) en Fontana & Slack (1998:67) uitgestippel:

§ Die kind se fisiese liggaamsbeeld vorm deel van sy eie identiteitsbelewing en hy kan bepaal hoe hy homself
fisies sien uit aspekte soos in Figuur 23.

FIGUUR 23: KIESLYS MET BETREKKING TOT LIGGAAMSBEELD

§ Deur die oordrywing van sekere liggaamsfunksies soos haastig stap, oor mure klim, in 'n klein dosie klim of
'n lang paal wees.

§ Voorgee dat hy sekere huistake doen soos tafeldek, kos maak, huis uitvee. As hy die take doen, moet hy
die ervaring van elke liggaamsdeel sê.

§ Hy kan soos diere loop, kruip, sit en staan -- sy vingers soos katte gebruik of soos 'n kiewiet op sy tone
hardloop.

§ 'n Spieël kan ook benut word waar hy verskillende liggaamsfunksies uitspeel om hom bewus te maak van
sy nie-verbale taal, byvoorbeeld verskillende emosies uitspeel soos hande klap vir bly wees, naels byt as hy
bang is, maak of hy huil as hy hartseer is en sy voet stamp as hy kwaad is.

§ 'n Gesprek met behulp van gesigsuitdrukkings voer om te bepaal watter reaksie elke gesiggie vir jou gee.

§  Sy hele liggaam op papier afteken en sy ervaring daarvan bespreek.

§ Maer / vet § Lank / kort

§ Styl hare / krullerige hare § Nors gesig / vriendelike gesig

§ Mooi neus / groot lelike neus § Lelik / aantreklik

§ Sportiewe liggaamsbou / minderwaardige
liggaamsbou

§ Helder oë / dowwe oë

§ Mooi hande / lelike hande § Liefdevol / afsydig

§ Onaantreklik postuur / mooi en trotse postuur § Gesonde hare / vaal hare
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§ Tegniek wat genoem word bewussynskontinuum: 'n speletjie word gespeel waar die terapeut en die kind
beurte maak om hulle eie innerlike en uiterlike bewussynskontinuum aan mekaar te rapporteer, byvoorbeeld
“ek is bewus van jou blou oë" (uiterlike) en “ek is bewus dat my hart vinnig klop” (innerlike) of “ek sien dat

die lig deur die venster skyn” (uiterlike) en “my mond voel droog”. Die kind moet daarvan bewus wees dat sy
liggaamlike sensasie voortdurend verander

§ Die pyn leer waar die kind op elke trappe die modaliteit van pyn neerskryf wat hy in sy hart en liggaam
ervaar.

§ Die navorser het ballonne benut om die kind bewus te maak van sy eie asemhaling, longfunksie en hoe hy

dit met sy hande, voet en vingers hanteer. Die ballon is daarna benut deur sy emosionele ervaring van die
speletjies daarop te teken en die ervaring in sy eie omgewing te assosieer.

Die kind met 'n blokkasie is emosioneel afgestomp en nie in kontak met sy emosies en liggaam nie. Die kind wat
weer hiperaktief is, het ook nie beheer oor sy liggaamsfunksies nie en moet weer leer om dit te hanteer en te beheer

(Oaklander 1988:128-129). Liggaamlike kontakfunksies is belangrik in die in-kontak-bring van die kind se emosionele
bewussyn en sekere gedrag wat daaruit vloei.

q Tegnieke wat benut word om asemhaling en bewussyn te verhoog.

Asemhaling is 'n belangrike bewussynsproses wat duidelik na vore kom as die persoon ophou asemhaal. Deur sy

asem in te trek, kan hy die spanning in sy arms, vingers, maag en ander organe voel (Perls et al 1996:88).
Asemhaling is die belangrikste deel van liggaamsfunksies, omdat die kind se hele funksionering van die funksies
afhang. Die volgende tegnieke en aktiwiteit word deur Oaklander (1988:128, 1997:297), Schoeman (1996:45),
Fontana & Slack (1998:44-45) en Schaefer (1988:166) ten opsigte van verhoogdeasemhalingbewussyn voorgestel:

§ Ontspanning van maagspiere: laat die kind lug intrek deur die neus en uitblaas by die mond, laat die kind
weer diep asemhaal totdat hy voel sy ribbekas beweeg uit en dan geleidelik sy asem uitlaat met die
beweging van een ribbebeen in verhouding tot die ander.

§ Leer die kind deur vlak, diep, lang en kort asemhaling om die verskillende dele van sy liggaam te ervaar.

§ Semantiese desentrasie kan geoefen word waar die kind emosionele ervaring koppel aan asemhaling. Die
kind moet sy asem ophou en dink aan alles wat hom so bang en benoud maak soos wanneer hy nie asem
kry nie

§ Die kind kan bepaalde asemhalingsoefeninge aangeleer word om hom te help om te ontspan.  Deurdat hy

leer hoe om ritmies asem te haal, bekom hy weer beheer oor sy liggaam.
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§ Benutting van meditasie deur die kind te versoek om sy oë toe te maak en rustig te raak. Hy moet
konsentreer op die koel lug wat hy inasem en die warm lug wat hy dan uitblaas. Die kind moet net fokus op
die in- en uitasem van die lug en nie op sy longfunksionering nie. Hy kan ook begin tel by een as hy inasem

en bly tel tot by tien totdat hy weer uitgeasem het.

In die bewuswordingsproses as gevolg van sy asemhaling word die kind ook bewus van sy emosies en watter
uitwerking dit op hom het (Oaklander, 1988:284, Yontef & Simkin, 1989:343). Deur asemhalingsoefening bekom hy
beheer oor sy liggaam en kan hy selfregulering toepas.

Die emosioneel beseerde kind kan deur die verhoogde bewussynsvlak gouer spanning en angs in die situasie
identifiseer deur middel van sy asemhaling en liggaamsreaksies. Hy kan dan op 'n alternatiewe
ontspanningsaktiwiteit besluit om die spanning en angs te hanteer.

q Liggaamsbewussynverhoging deur die benutting van ontspanningstegnieke.

Die kind is dikwels baie gespanne en angstig en moet leer om te ontspan, omdat dit dikwels bydra tot
psigosomatiese siekte, maagpyn en hoofpyn -- wat weer bydra tot gedrag wat irrasioneel voorkom. Emosioneel

beseerde kinders is dikwels gespanne as gevolg van die fisiese en psigiese aanvalle en dat hulle altyd op die vlug of
verdediging is.  Hulle onderdruk hul emosie en kan dus nie daarvan bewus word nie.  Sodra hulle begin ontspan,
raak hulle bewus van al die ervaring en emosies en kan hulle hul makliker uitdruk (Oaklander 1988:124, Fontana &
Slack 1998: 61-62 en Schaefer 1988:162).

Die volgende aktiwiteite word deur Schaefer (1988:162-163), Shapiro (1997: 279), Oaklander (1988:128), Fontana &
Slack (1998:62-63), Schoeman (1996:45) voorgestel:

§ Benutting van beeldspraak waar die kind homself eers as 'n sneeuman ervaar waarop die son dan warm
skyn en die sneeuman begin smelt. Die kind dramatiseer die smelt van sy kop tot by sy tone totdat hy net 'n

plas water is.

§ Die kinders kan joga-oefeninge benut om hulle te help ontspan deur hulle te laat strek, buig en in sirkels
draai.

§ Die benutting van spierontspanningsoefeninge met musiek waar die kind eers sy hele liggaam styf en

gespanne hou, waartydens hy moet probeer om elke deeltjie van sy liggaam styf te hou. Dan begin hy
geleidelik sy gesig, nek en vingers ontspan en beweeg deur die hele liggaam totdat hy totaal ontspanne en
slap is.
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§ Meditasie kan benut word waar die kind hom verbeel hy is in die see en gaan op en af soos die golwe
beweeg. Hy raak dan deel van die see en verdwyn saam met die golf en hoor die geruis van die water en
hoe dit in die see spoel. Hy beweeg saam met die brander totdat die brander weer op die strand uitspoel.

§ Fantasie kan ook benut word deur die kind te sê dat hy na 'n gemaklike plek gaan waarvan hy hou en alles
kan doen wat hy wil en saam met wie hy wil. Die terapeut begin hier waar die kind se eie gevoelens op sy
bewustheidskontinuum is (Oaklander 1988:12).

Die oefeninge bied aan die emosioneel beseerde pre-adolessent geleentheid om sy selfbewussyn en -regulering te
verhoog, deurdat hy in kontak kom met sy emosionele ervaring en die gedrag wat daaruit vloei. Dit help ook om die

kind se eie selfkonsep te verhoog omdat hy nou meer insig het wat aanleiding gee tot sekere gedrag as gevolg van
sy emosionele ervaring van 'n situasie.

4.2.3.1.2  Sensoriese kontakmaking

                     Sensoriese kontakmaking is die eerste stap in die Gestaltproses as deel van die spelterapeutiese proses met die

kind. Dit dra daartoe by dat hy in bewussynskontak is met sy eie emosie en gedrag.  Die invloed verhoog wat sy
omgewing daarop het (volgens punt 3.4.6.5). In sensoriese kontakmaking word gefokus op die sig-, gehoor-, smaak-,
tas- en reukfunksies wat deur verskillende middels en aktiwiteite gestimuleer word.

q Sigfunksie

Visie is 'n primêre sintuig wat al die sintuie koördineer en is permanent in werking. Denkbeeldig vorm hy dan 'n

geheelbeeld van sy omgewing. Die kind se kognitiewe vermoë word ook deur visuele stimulering beïnvloed
(Schoeman 1996:43).

Deur sig ontvang die kind baie nie-verbale boodskappe van sy omgewing wat hy weer in sy sosiale verhoudings toe-
pas. Deur die kind deur visie in kontak te bring, raak die kind bewus van sy omgewing se invloed op sy optrede. Die
emosioneel beseerde kind wat visueel afgestomp is en nie meer gebeure in die omgewing waarneem nie, moet

doelbewus deur aktiwiteite en tegnieke gestimuleer word. Die volgende aktiwiteite en mediums kan volgens
Oaklander (1988:113 en 1997:296), Schoeman (1996:42-43), Thompson & Rudolph (1996:152) en McMahon
(1992:45) die sigfunksie bevorder:

§ Kinders kan deur hulle vingers, selfgemaakte kameras, glase, sonbrille of enige deursigtige voorwerp na 'n

ander artikel of sy huidige omgewing kyk en hierdeur bepaal hoe dit vir hom lyk. Sy emosionele ervaring
kan ook bespreek word asook sy eie omgewingsbelewenis.

§ Die kind kan 'n prentjie of voorwerp van alle kante besigtig van bo, onder, onderstebo, agter en voor.

§ Hy kan met 'n glas water speel waar hy verskillende kleure en artikels ingooi en die water skud en kyk

watter patrone gevorm word en waaraan dit hom laat dink.
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§ Verskillende kleure se voor- en afkeure kan benut word in sy eie ervarings en emosies wat daarmee
gepaard gaan.

§ Laat die kind vir homself vir 30 sekondes in die spieël kyk en dan beskryf wat hy alles van homself sien en

hoe hy daaroor voel.

Die kind kan enige objek benut soos klei, sand en prentjies en dit wat hy sien, benut om in 'n projeksie oor te gaan en
sy eie ervaring en emosies daarom te beskryf en hieruit te bepaal wat sy gedrag is (Schoeman 1996:43).
Selfaktualisering vind reeds hier plaas deurdat die kind se sin vir homself deur sy eie bewuswording verhoog word.

q Gehoorfunksie

Gehoorfunksie word van vroeg al in die ontwikkeling van kinders gestimuleer deur selektief na stemme en geluide te

luister (Schoeman 1996:45, Oaklander 1988:114).

Die emosioneel beseerde kind kan dit verder voer deurdat hy ouditief afgestomp raak as gevolg van die
voortdurende neulery en bakleiery van ouers en dan ongehoorsaam voorkom omdat hy nie meer verbale
boodskappe hoor nie. Dit gee daartoe aanleiding dat hy 'n onvermoë ontwikkel om kontak te maak met sy emosies

(Schoeman 1996:44). Dit is dus belangrik dat die kind aangemoedig word om te luister na stemme, klanke en
musiek, sodat hy in kontak met homself en sy omgewing kan kom. Die volgende mediums, aktiwiteite en tegnieke
word deur Oaklander (1988:114 en 1994:149 en 1997:296), Schoeman (1996:44), Thompson & Rudolph (1996:150)
en McMahon (1992:45) gebruik om die gehoorfunksie te verhoog.

§ Huishoudelike artikels teen mekaar slaan of geluide hoor oor bandopnemer wat huishoudelike geluide
namaak, soos stofsuiers, klavier, water wat loop en iets wat kook.

§ Die kind sit stil en luister na die geluid binne en buite die vertrek.

§ Die maak van verskillende klanke deur middel van 'n bandopnemer wat verskillende geluide maak met
verskillende stemhoogtes wat woede, hartseer, lag en opgewondenheid uitbeeld.

§ Sy eie ervaring as hy verskillende musiekinstrumente bespeel met verskillende klanke. Die harde en sagte

klanke, vinnige en stadige musiek, verskillende vorms van musiek soos klassieke, popmusiek en ruk-en-rol-
musiek gee verskillende ervarings.

§ Die kind kan teken of klei speel terwyl die musiek speel en oor sy ervaring daarvan praat en 'n projeksie van
die prentjie maak.

§ Koppel die kind se emosionele ervaring aan die verskillende geluide en klanke en laat hy self die emosie op
'n instrument uitspeel.
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Die verhoging van die kind se gehoorfunksie is van kardinale belang, omdat sy mishandeling dikwels verbaal is en
verteenwoordig word deur gedrag van gesinslede wat aggressie deur klank uitbeeld.

q Smaakfunksie

Die tong bring 'n sensoriese kontakmaking mee en word benut veral ten opsigte van sy inname van voedsel en sy
interaksie rondom die maal of enige geleentheid waar iets geëet word (Selwyn 1994:26-30). Die kind wat weier om te
eet, se emosionele, maar ook sy gesondheid en ontwikkelingsfase, speel 'n rol. Deur die weiering verbreek die kind
sy kontak met sy omgewing wat hy as bedreigend ervaar en hy kan dan deur die sensoriese kontakmaking weer
kontak met sy omgewing maak. Die kontak kan in kombinasie met temperatuur, reuk en tekstuur benut word

(Schoeman 1996:46-47).

Die aktiwiteite en mediums wat benut word om die smaakfunksie te verhoog, word soos volg deur Oaklander
(1988:119 en 1997:296), Thompson & Rudolph (1996:151), McMahon (1992:45) en Schoeman (1996:47) beskryf:

§ Eksperimentering oor wat die funksies van die tong, wange, lippe en tande kan doen en ervaar.

§ Laat die kind kos, lekkers of vloeistowwe met verskillende teksture, smaak en reuke proe. Laat hom dan

raai wat hy geproe het en aan watter assosiasie dit hom laat dink. Hy kan dan 'n emosionele ervaring
daaraan koppel.

§ Proe verskillende skyfies van lemoene en vergelyk dit.

§ Meng verskillende lekkers met verskillende smake en laat hy daaraan proe en sê waaraan dit hom laat dink
en aan wie en watter gebeurtenis dit hom herinner.

Uit die smaakfunksie kom die proses van die emosioneel beseerde kind se voor- en afkeure van smaak en ervaring

daar rondom na vore. Die situasie waar dit voorgekom het, kan daarmee geassosieer word. Hieruit kan sy emosies
en optrede bepaal word en wat sy eie emosionele belewenis was. Selfaktualisering vind plaas wat bydra tot die kind
se verhoging van sy eie selfkonsepbydrae.

q Reukfunksie

Reukfunksie word soos die ander modaliteite benut om inligting van sy omgewing bymekaar te maak. Hieruit kan hy
bepaal wat tans gebeur en of die reuke aangenaam of onaangenaam is.

Reuk word ook aan gebeure van die verlede gekoppel soos mense, hospitale, winkels en kinderversorgingoorde.  Dit
laat dan bepaalde emosionele ervarings na vore kom (Schoeman 1996:45). Volgens Oaklander (1988:119-120 en
1997:296), Senior & Hopkins (1998:57), McMahon (1992:45) en Schoeman (1996:47) kan die volgende mediums en
aktiwiteite benut word om die kind se reukfunksies te bevorder:

§ Bespreek met die kind sy reukorgane en hoe dit funksioneer. Laat hy voor 'n spieël staan en met reuk en
asemhaling eksperimenteer.
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§ Verskillend reukbotteltjies met koffie, kruie, vanielje, brandewyn(essens), kruie, blom me en parfuum kan
aangewend word om die kind se reuksin te stimuleer en assosiasies daaruit te maak. Hierna kan hy sy eie
emosionele belewenis koppel aan die assosiasie.

§ Aromaterapie met die geure en fisiese ontspanning van die kind kan gekombineer word, waar die kind se
tassintuie en ervaring ook verhoog word.

Die kind se sensoriese kontakmaking kom na vore in die aktiwiteite en mediums. As die emosioneel beseerde kind
reuke ervaar waarvan hy nie hou nie, versterk dit sy eie kontakfunksies met die onaangenamer gebeure. Dit versterk
ook sy selfaktualisering omdat hy dit kan identifiseer, wat weer bygedra het tot verhoging van sy selfbeeld. Die

aktiwiteite is vir die pre-adolessent genotvol, wat weer bydra tot die versterking van sy emosionele bewussyn.

q Tasfunksie

Die tasfunksie kan oor die hele liggaam benut word. Fisiese kontak met mense toon ook die emosie wat een oordrag
na 'n ander persoon. Die interverweefdheid tussen sosiale en emosionele kontak kom hier na vore (Schoeman
1996:47). Oaklander (1988:110 –111 en 1997:296), Thompson & Rudolph (1996:151), McMahon (1992:44),

Schoeman (1996:47), Jennings (1999:84) en Senior & Hopkins(1998:55) beskryf die verskillende aktiwiteite en me-
diums soos volg:

§ Bespreking met die kind oor wat sy gunsteling items is om te voel. Verskillende items kan gegee word om te
voel soos skuur papier, watte, hout, rubber, vere, skulpe, metaal en toue.

§ Die sandbaktegniek en klei waar die sand en klei as tasstimulasie dien en die materiaal waarmee die
kinders hulle prentjies bou.

§ Plasing van verskillende objekte in 'n sak en die kind kan dan hieruit bepaal of hy daarvan hou of nie, en of
dit glad, grof of sag is. Hy kan dit uitspeel in oefeninge deur self sag, grof en hard uit te speel. Hierdeur kan
‘n groot verskeidenheid emosies gekoppel en geassosieer word met eie ervarings.  Dit moedig

kommunikasie aan ten opsigte van hulle lewenservaring

§ Vingerverf, sand, klei en voetverf in die projeksietegnieke is ook 'n tassensoriese ervaring wat die kind
geniet en daarmee kan speel om sy sensoriese kontak in stand te hou terwyl daar met hom kommunikeer
word.

§ Laat die kind met sy kaal voete oor verskillende soorte oppervlaktes loop soos bakstene, skuurpapier,
kussings, metaal, matte, koerantpapier en water.

§ Aromaterapie kan ook hier benut word waar hy sy liggaam deel vir deel masseer en dan die gevoel van elke
liggaamsdeel beskryf.
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§ Temperatuur kan ook benut word deur te voel hoe verskillende koue en warm voorwerpe op sy vel voel, hoe
sy gewig op die stoel voel, en hoe sy hande en voete op kouer en warmer plekke voel.

Die tasfunksie kan baie waardevol benut word by die emosioneel beseerde kind wat fisies of emosioneel mishandel

is om weer daarmee in kontak gebring te word. Humor in die aktiwiteite veroorsaak dat die pre-adolessent nie
bedreig voel nie en op 'n speelse wyse sy emosionele bewuswording hierdeur verhoog. Selfaktualisering deur die
eksperimentering van verskillende taservaring vind reeds hier plaas.

Die hele proses van sensoriese en liggaamlike bewuswording is die begin van die proses van kontakmaking met
homself, sy omgewing en die emosies en gedrag wat daaruit vloei. Dit is belangrik vir die emosioneel beseerde kind

om in terapie baie tyd hieraan te bestee om dat die kind nie in kontak met homself wil kom nie as gevolg van die pyn
en seer kry wat hy ervaar. Die aktiwiteit en mediums help om 'n verhouding te bou met die pre-adolessent wat in sy
ontwikkelingstake van humor en spel voorsien.

Die kind is in kontak met sy bewussyn ten opsigte van homself en sy omgewing soos in punt 3.5.2 bespreek is. Hy

het energie bekom om keuses te maak wat sy selfaktualisering verhoog, en wat lei tot assimilering wat weer energie
vrystel vir eksperimentering met betrekking tot nuwe gedrag (Schoeman 1996:54). Die kind se sin vir homself word
so verhoog dat hy nou tot die volgende stap in die Gestaltterapeutiese proses kan oorgaan, naam lik die maak van 'n
projeksie soos in punt 3.5.4 beskryf is. In die projeksie word verskillende die spelterapeutieseprosesvorms benut om

die kind te motiveer om betrokke te raak by die terapie en te lei tot eie onthulling van gebeure emosionele ervaring
en gedrag wat daartoe aanleiding gee.

4.2.3.2 Kreatiewe spelterapeutiese metodes.

Die volgende die spelterapeutieseprosesmetodes en -tegnieke word nou vanuit die Gestaltbenadering bespreek. Dit

is baie belangrik dat die emosioneel beseerde fisies en sensories kontak het deur middel van sy emosionele
gewaarwording, omdat hy hierdeur homself kan leer om fisies te voel as hy bang en angstig of onveilig voel en
dadelik daarvolgens self kan beskerm.

Kreatiewe spel bied aan die spelterapeut geleentheid om die kind binne sy eie leefwêreld te ontmoet en te bepaal

hoe die kind daaraan betekenis gee, daarby  betrokke is en dit beleef (Jacobs & Van der Merwe 1992:158, Oster &
Gould 1987:63).

Van der Merwe (1996:138-139), McMahon (1992:37), Schoeman (2001:111) en Malchiodi (1990:7-17) sit die
voordele van benutting van kreatiewe spel soos volg uiteen:

§ Teken en verf is 'n ontspannende metode en gee dan aanleiding dat 'n korrekte atmosfeer vir verdere
terapie geskep word.

§ Kreatiewe spel help om 'n verhouding te bou tussen terapeut en kliënt en moedig kom munikasie aan.
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§ Dit is 'n wyse waardeur die kind inligting kan gee wat hy nie kan verbaliseer nie of wat slegs in sy
onderbewussyn is, maar 'n invloed op sy lewe het.

§ Help die kind om sy eie aggressiewe gevoelens te organiseer.

§ Kreatiewe spel gee aan die kind geleentheid om sy eie gevoelens te ontleed en te identifiseer. Die
persoonlike groei lei tot insig in sy optrede en die omgewing om hom.

§ Wanneer die kind erkenning ontvang vir sy kreatiewe spel, dra dit daartoe by dat sy selfbeeld verhoog as
gevolg van sy gevoel van sukses.

§ Kreatiewe spel gee verligting en nuwe aanpassing wat weer lei tot aanvaarding van bepaalde emosies.

§ Kreatiewe spel help die kind om deur sy emosionele blokkasie te dring.

§ Kreatiewe spel kan dien as terapeutiese metafore.

§ Deur kreatiewe terapie kan die kind se ontwikkeling en sy proses vasgestel word.

§ Kreatiewe spel gee geleentheid vir manipulering van omstandighede soos hy wil.

§ Kreatiewe spel bied geleentheid vir regressie.

Die tekening en kleiwerk gee daartoe aanleiding dat die kind se selfaktualisering en sy eie selfbeeld verhoog. Hy vind
nou op 'n nie-bedreigde wyse 'n metode om homself uit te druk en sy eie emosies te verbaliseer. In die

Gestaltterapeutiese proses word dit benut in projeksies waar die terapeut die kind kontak met die kind en sy
omgewing wil maak en wil vasstel wat die kind se ervaring is.

4.2.3.2.1. Benutting van teken en verf as 'n speltegniek

'n Verskeidenheid van tekenmateriaal word benut waaruit die kind 'n keuse kan maak oor watter medium hy wil
benut. Die terapeut voorsien vetkryt, viltpenne, pastelle, verf, kleurpotlode, gewone potlode en penne (Oaklander
1988:63).

Verdere voorbeelde wat ook as teken- en verfopdragte kan dien, is soos volg deur Oster & Gould (1987:63), Van der
Merwe (1996:145) en McMahon (1992:39) identifiseer:

§ Die tekening van emosies veral by emosioneel beseerde kinders speel 'n belangrike rol. Malchiodi (1990:
23-48) het die tekening van die volgende emosies beskryf: behoefte aan vertroeteling, gevoel van

angstigheid en vrees, gevoel van onttrekking en depressie, woede en aggressie, hartseer, geluk en pyn.

Die navorser het ervaar dat die teken van verskillende emosies wat die kind ervaar, hom help om 'n dialoog
met sy eie emosies te voer en dit dan op dié wyse te leer hanteer.

§ Teken die kind se wêreld in kleur, strepe en lyne.
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§ Laat die kind 'n vrye tekening teken oor enigeiets wat hy wil.  Hieruit kan die terapeut bepaal wat op die kind
se voorgrond is.

§ Vingerverf waar die kind ook sensories in kontak met sy tekening is. Hierdeur kan hy meer bewustelik in

kontak kom met sy eie voorgrondbehoeftes

§ Krabbelwerk waar die kind op 'n skoon stuk papie versoek word om, met oop of geslote oë, op die hele blad
te krabbel. Hierna moet hy kyk of hy 'n prentjie sien en dit dan voltooi en inkleur .

§ Die kind kan een week of 'n dag in sy lewe teken wat vir hom 'n sekere gebeurtenis of ervaring ingehou het.

§ Deur tekeninge kan die kind vertroue en veiligheid ontwikkel – veral deur die volgende sketse te teken: van

homself, plekke waar hy veilig voel en ander waar hy onveilig voel.  Hy kan ook persone teken wat hy kan
vertrou of glad nie kan vertrou nie of sketse met mense op wie ek kan vertrou, mense met wie ek my veilige
plek deel. Daarna stel die kind sy eie veilige reëls op (Karp & Butler 1996:34-47).

§ Tekening van 'n roosboom. Die benuttingswaarde word volgens stappe in punt 3.4.6.1 bespreek. Die

projeksie verhoog die kind se selfkonsep ten opsigte van sy eie sterkpunte en hoe hy sy probleme kan help
hanteer.

§ Teken homself. Waar die terapeut oplet na die detail van die prentjie ten opsigte van sy kop, mond, oë,
arms, bene, voet, neus, ore, hande, tande en geslagsdele. Die voorkoms, oordrywing van sekere

liggaamsdele en weglating en skaduwees van bepaalde liggaamsdele speel 'n belangrike rol in die terapie
met die kind.

§ Gesins/familietekening deur middel van menssketse, simbole of diervoorstelling. Die benutting word in punt
3.4.6.3 bespreek.

§ "Teken 'n monster" word benut waar die kind baie angs en aggressie ervaar. Die stappe met die
interpretasie van die skets word in punt 3.4.6.2 bespreek.

§ Tekening van die “twee-huis-ontwerp” waar die kind die huis teken waar hy mishandel is of enige negatiewe
emosie ervaar het. Daarna word hy gevra om die huis te teken wat hy gehad het vóór die insident. 'n

Gesprek word dan oor die twee huise gevoer en die emosionele belewenis van die huise word ook
deurgewerk. 'n Derde huis kan dan geteken word oor hoe die kind 'n realistiese en aanvaarbare huis kan
bou (Schaefer & O’Connor 1983:274- 289).

§ Verskillende gevoelens word met verskillende kleure geassosieer. Sodra die assosiasie vasgelê is, word die

kind gevra om die gevoelens met 'n bepaalde lewenssituasie te assosieer en weer deur kleur te visualiseer.
Die tegniek is deur Schaefer & O’Connor (1983:274 289) die “color- your- life” genoem.
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§ Maskers maak van papierborde waar die kind sy verskillende gesigte teken om rolle te vertolk. Die
emosionele uitdrukking kan dan opgeteken of daarop geverf word.

§ Collage kan saam met die teken- en verftegniek benut word waar die kind rondom 'n sekere onderwerp

(soos alles waarvan hy hou, alles wat hy haat, alles van liefde en foto’s/prente wat sy lewe uitbeeld) prente
en voorwerpe soek wat hy op sy papier kan plak en die prent dan afrond met teken- en verfwerk
(Oaklander, 1988:81-83).

Die interpretering van die tekening geskied saam met die kind en word nie deur die terapeut alleen geïnterpreteer nie
(McMahon, 1992:38). Die funksioneringsbeeld van elke karakter in die tekening word met die volgende vrae volgens

Jacobs & Van der Merwe (1992:112) vasgestel:

§ Wat is die gedrag?

§ Hoe lyk die gedrag?

§ Wanneer kom die gedrag voor?

§ Waar kom die gedrag voor?

Uit dié vrae kan die problematiese gedrag van die figure en sodoende ook dié van die kind bepaal word. Die vrae

word in die Gestaltterapie met die toepassing van Oaklander (1988:53-56) en Schoeman (1999:1) se stappe om 'n
projeksie te besit (volgens punt 3.5.5) geanaliseer.

Deur tekenwerk is dit vir die emosioneel beseerde moontlik om sy eie gedrag en emosies uit te druk wat lei tot
selfaktualisering en die weg baan om weer nuwe gedrag aan te leer (Van der Merwe 1996:148). Die ontwikkeling van

die kind deur sy sketse word ook bepaal. Hier kan ook die regressie van gedrag bepaal word as hy nie 'n vorige
ontwikkelingstadium voltooi het nie. Erikson se teorie in Lefrancois (1995: 36-39) beeld duidelik die
ontwikkelingstadiums uit asook die ontwikkelingstake wat eers voltooi moet word. Elke ontwikkelingstadium wat nie
voltooi is nie, het 'n invloed op die spelterapeutiese proses en funksionering van die kind en moet aandag in die
terapie ontvang.

Die benutting van tekeninge kan die emosioneel beseerde kind se selfaktualisering verhoog deur sy eie keuses uit
alternatiewe te maak. 'n Hoë verhoogde selfkonsep word gevorm wat lei tot 'n beter funksionering in sy omgewing en
hy ontwikkel ook weer vertroue in homself en sy omgewing en begin weer veilig voel (Karp & Butler 1996:49).
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4.2.3.2.2. Benutting van kleiwerk as 'n speltegniek.

Klei is ook 'n kreatiewe medium wat baie suksesvol in die spelterapeutiese proses vir sensoriese kontak is vir die
ontlaaiing van gevoelens van aggressie, frustrasie en vyandigheid (Van der Merwe 1996:146). Schoeman(1996:51),

Van der Merwe (1996:147), Oaklander (1988:67) en West (1992:71) lig die volgende voordele in die benutting van
klei uit:

§ Klei is sag, buigbaar en kan deur kinders van enige ouderdom benut word.

§ Dit voorsien in 'n kinetiese en sensoriese waarde wat die kind se emosionele uitdrukking bevorder.

§ Die klei kan verander soos die kind dit wil hê. Dit kan hom motiveer om ook sy eie situasie te verander.

§ Kleispel tussen figure kan die verhouding uitbeeld en hoe die kind teenoor ander optree en funksioneer.

§ In huise waar mishandeling voorkom, kan hy die aggressie uitspeel en ook sy eie aggressie en gevoelens

teenoor verskillende gesinslede aandui.

§ Klei kan as 'n medium vir ontspanning benut word, asook tydens dialoogvorming wanneer die kind baie
emosionele spanning ervaar.

§ Deur die klei te breek en te knie, word die kind gehelp om van sy aggressie ontslae raak totdat hy kalmer is

en weer verder deur sy emosies kan werk.

§ Kleiwerk gee die kind geleentheid om te regresseer na 'n vorige ontwikkelingsvlak as dit sy behoefte is.

§ Klei is 'n vorm van bemagtiging omdat hy enigiets daaruit kan maak.

§  Die kind se proses kan uit die hantering van klei waar geneem word.

§ Dit help die kind sy gevoelens en gedrag self uitdruk as hy dit moeilik kan verbaliseer.

In die terapeutiese benutting van kleiwerk in Gestaltbenadering kan klein hulpmiddels, soos rubberhamer, kaassnyer,
tandestokkies, 'n stomp mes en so meer, aan die kind voorsien word om ervaring uit te leef of sy skepping te voltooi

(Oaklander 1988:69). Oaklander (1988:75) het die volgende voorbeelde van kleispel as opdragte aan die kind
identifiseer:

§ Maak jou gesin in die vorm van diere, objekte of simbole.

§ Maak jou hele gesin met klei.

§ Hou jou oë toe en maak 'n beeld van toe jy jonger was of enige denkbeeldige beeld.
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As 'n sensoriese ervaring en in kontak bring met sy eie bewussyn het Oaklander(1988:69) die volgende oefening
voorgestel:

§ Maak die oë toe terwyl die oefening gedoen word dan is die vingers en hande baie meer sensitief as

wanneer die oë oop is en die gevoel nie ervaar kan word nie.

§ Plaas albei hande op die klei.

§ Haal diep asem en volg die instruksies.

§ Voel die klei, maak maats daarmee. Is die klei glad, grof, hard, koud, warm, nat of doog?

§ Tel die klei op. Is dit lig of swaar?

§ Sit die klei neer en knyp dit met albei hande, knyp klein knypies, groter knype, stadige knype en vinnige
knype.

§ Pers die klei saam en maak dit weer glad.  Gebruik die vingers, palms, en agterkant van die hand. Druk
weer met die ander hand. Boks dit totdat dit weer plat is en streel dit weer glad.  Herhaal 'n paar keer.

§ Breek die klei op in klein stukkies en skeur die groter stukke.  Druk dit weer aanmekaar en boks dit. Tel dit
op en gooi dit -- al harder en harder: jy kan nou 'n geluid daarmee maak.

§ Druk dit weer saam en maak 'n holte daarin met jou vinger; maak meer holtes; maak gate (wat dwarsdeur
gaan).

§ Boks weer die klei en maak nou strepe met die naels of vingers of hele hand of selfs die elmboog.

§ Skeur nou weer die klei op en maak 'n slang. Rol dit en laat dit langer en dunner word. Rol die klei slang om
die arm.

§ Neem weer 'n stukkie klei en maak 'n balletjie.  Boks dit weer.

§ Sit die klei neer en sit albei hande weer op die klei.

§ Nou ken die kind die klei goed.

Nadat enige van die bogenoemde klei projeksies gemaak is, kan die volgende Schoeman-stappe (2001:110) gevolg
word in die bespreking van die projeksie.

§ Beskryf die ervaring om met klei te skep.

§ Gee die model 'n naam

§ Identifiseer die eienskappe, emosies, voorkeure, afkeure, wense en behoeftes van die figure.

§ As dit nodig is, kan hier in polariteite gewerk word soos in punt 3.4.1.5.
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§ Trek deur na die kind se situasie.

§ Vra of dit ook so in sy lewe is (besit die emosie)

§ As nodig is, ruil die rolle.

§ Gee die kind die toestemming om die gevoel en emosie te besit.

§ Laat die kind die emosie uitspeel.

§ Moedig ontlading aan.

§ Hits aan.  Benut indien nodig samevloeiing. Bly by dit wat hy sê en ervaar soos in punt 3.4.1.7 beskryf word.

§ Evalueer nou die kind se gevoelens.

§ Verduidelik aan die kind waarom ontlading nodig is.

§ Bemagtig die kind deur middel van bepaling van alternatiewe deur sy potensialiteit te benut.

§ Bepaal hoe die kind homself kan vertroetel by die huis soos in punt 3.5.11 bespreek is.

Die stappe moet hanteer word in samewerking met die projeksietegnieke soos in punt 3.4.6 en dialoog soos in  punt
3.4.1 bespreek is.

Die stappe met die pre-adolessent sal op 'n konkrete wyse hanteer moet word, sodat dit kan aansluit by sy

ontwikkelingsvlak. Met die emosioneel beseerde kind moet die kind van die emosies self 'n projeksie maak om die
konkreetheid voor te stel en daarna moet die emosie deurgewerk word.

In kleiwerk met die emosioneel mishandelde kind word dikwels die monster benut. Hyself is die monster wat sleg is
en nooit iets reg kan doen nie. Of die mishandelaar wat al die slegte goed aan hom doen, of 'n toneel kan daaruit

benut word. Die kind kan dit sensories herbeleef en ook sy emosies van aggressie of vrees met die klei deurwerk en
ook die hele mishandeling weer rekonstrueer (Cattanach 1992:81-13). Die terapie kan suksesvol in die
Gestaltbenadering toegepas word deur die benutting van die monstertegniek (volgens punt 3.4.6.2).

4.2.3.2.3. Benutting van die sandbak

Miller & Boe (1990:249) en Dean (2003:1) het die sandbak as nie-direktiewe projeksietegniek beskryf, waar die kind
in nat en droë sand met miniatuurfiguurtjies 'n eie metafore van die onbewuste/innerlike na die bewuste/uiterlike
uitspeel. Kalff (1986:1) het in haar inleiding tot die sandbaktegniek die waarde van die sandbak soos volg omskryf:
“The client is given the possibility, by means of figures and the arrangement of the sand in the area bounded by the

sandbox, to set up a world corresponding to his or her inner state. In this manner, through free, creative play, un-
conscious processes are made visible in a three-dimensional form and a pictorial world comparable to the dream
experience. Thus a link is established between internal and external.”  Die sandbak gee ook 'n sensoriese ervaring
wat die kind in kontak met haar liggaam en emosies bring (Kalff 1986:3, Cunningham 2003:2).
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Die sandbaktegniek is baie geskik vir emosioneel beseerde kinders omdat dit op 'n veilige en niebedreigde wyse
hulle innerlike en uiterlike belewenis van mishandeling kan uitdruk (Miller & Boe 1990:249, Dean 2003:2, Schaefer &
O’Connor 1983: 233). Die sandbak kan deur 'n kind van enige ouderdom benut word omdat dit driedimensioneel is

en nie spesifieke vaardigheid vereis nie (Cunningham, 2003:3).

Alhoewel dit 'n nie-direktiewe vorm van die spelterapeutiese proses is, gebruik Oaklander (1988:166-167) dit baie
suksesvol in Gestaltterapie met die kind. Lowenfeld in Schaefer & O’Connor (1983:165) het meer direk die
spelterapeutiese proses benut vir die kind wat aktief is en sukkel om te fokus deurdat hy sy prent in die sand met die
materiaal maak. Die kind word deur middel van dialoog gehelp om in die sand te speel.  Hierdeur help dit die kind om

kontak te maak met sy innerlike wêreld en kan hy sy gevoelens identifiseer. In die Gestalt- spelterapeutiese proses
kan dialoog soos in punt 3.4.1 gestel, benut word om sy bewussyn te verhoog en hierdeur ook kontak met homself te
maak en sy gevoelens te identifiseer en te eksperimenteer ten opsigte van sy optrede.

Die terapeutiese waarde van die sandbak word deur Cunningham (2003:1-2), Schaefer & O’Connor (1983:233),

Oaklander(1988:166-167 & 1997:306), Carey (1990:197-198) en West (1992:75) soos volg uiteengesit:

§ Die sandbak het sensoriese waarde ten opsigte van die tassintuig soos in punt 4.2.3.1.2 beskryf.

§ Die sandbak bied aan die kind grense waarbinne hy kan optree en leer om sy emosionele ervaring te
identifiseer en hanteer. Die funksionering in grense word in punt 3.5.1.2.1 bespreek.

§ Die kind word in die sandbakspel toegelaat om sy eie keuses uit te oefen ten opsigte van droë of nat sand,
watter materiaal hy wil benut en hoe hy sy prentjie wil maak en weer herkonstrueer volgens die spel. Hy kan
die objekte rondskuif, begrawe, laat spring en dit gooi om 'n bepaalde situasie uit te beeld.

§ Die spel kan die kind help wat oor swak kommunikasievaardighede beskik om sy ervaring uit te speel en

dan te verbaliseer en sodoende deur sy verdedigingsmeganismes te breek wat lei tot selfaktualisering en
verhoging van die kind se selfbeeld.

§ Dit bied aan die kind die geleentheid om oor die eksterne te fantaseer en hierdeur in kontak te kom met sy
innerlike belewenis daarvan.

§ Hy kan dus self emosionele belewenis uitdruk wat moeilik verbaliseerbaar is en homself hierdeur bemagtig -
wat lei tot 'n hoër selfbeeld.

§ Deur die sandspel vind integrasie binne homself plaas deurdat hy die innerlike en uiterlike ervaring met sy
fisiese en emosionele ervaring kan verbind.

Deur die sandbak bevorder dit die kind se bevoegdheid om keuses te maak en self verantwoordelikheid te dra. Binne
die veilige ruimte bied dit geleentheid om sy emosies te besit .
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Die apparaat van die sandbak is 'n bak droë sand en 'n bak nat sand. Die onderkant van die bak kan blou geverf
word met die idee om die idee van water te skep as die sand weggestoot word (West 1992:73, Miller & Boe

1990:249 en Oaklander 1988:170). Miniatuurfigure word in verskillende bakke gesorteer waaruit die kind dan self
kies watter figure hy wil gebruik vir sy projeksie (Schaefer & O’Connor 1983:233, Miller & Boe 1990:249, Oaklander
1988:166 en Carey 1990:198). Schaefer & O’Connor (1983:233) en Oaklander(1988:166) se kategorieë van
miniatuurfigure is soos volg:

§ Mensmannetjies, weermagmannetjies, “aliens”, feeverhaalfigure, “superman”, monsters en hekse.
§ Geboue, huise, skole, kerke, en kastele.
§ Huisdiere, wilde diere, seediere, voëls en reptiele.
§ Voertuie (motors, vragmotor), bote, helikopters, vliegtuie ,ambulanse voertuie, en oorlog voertuie.

§ Plantegroei soos bome, plante en blomme.
§ Boustrukture soos heinings, hekke, boublokkies, vlae en padtekens.
§ Natuurlike strukture soos skulpe, klippe, bene , eierdoppe en stokkies.

Uit die figure kies die kind dit wat hy wil benut vir sy projeksie. In die terapie met die kind kan hy 'n figuur uithaal of
een byvoeg om sy projeksie te voltooi. Die pre-adolessent is geneig om te veel figure te kies en dit sal prakties wees
as die terapeut vooraf vir hom sê om tien figure te kies.

Die metafore word benut waar die kind gevra word om 'n storie of feeverhaal oor sy projeksie te vertel (Miller & Boe
1990:251) en dit daarna toe te pas volgens die stappe soos dit in punt 3.4.7.2 beskryf. Carey (1990:198) omskryf die
waarde van die sandbak soos volg: “...allows a child to discover and elucidate his or her own individual myth, with the
help that a clinical can offer through support, education, interpretation, integration, ventilation and an intuitive

understanding of the emerging possibilities as they occur.”

Die fantasiespel in die kreatiewe spel voorsien in die kind se emosionele behoeftes om die realiteit van sy innerlike
belewenis uit te speel en daarmee te eksperimente ten opsigte van die dreigende en traumatiese ervarings en sy

lewe. Hierdeur bekom hy weer beheer en kontrole en `n veilige omgewing van verbeelding en fantasie (Faulkner
1995:261).

 Vir die emosioneel beseerde pre-adolessent bied dit die geleentheid om in 'n veilige omgewing sy emosies en

ervaring te identifiseer en op 'n konkrete wyse uit te speel. Die kind se self-bewustheid verhoog en help om
aanvaarbaar en onafhanklik verhoudings op te bou (Mann & Mcdermott 1983:289). Hierdeur vind integrasie plaas en
selfaktualisering kom deur spel en dialoog tot stand. Die kind kan deur keuses self verantwoordelikheid neem vir
gedrag wat daaruit vloei.
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Die spelterapeutiese proses bied aan die emosioneel beseerde pre-adolessent geleentheid om te beweeg deur sy
pynlike en verwarrende wêreld wat dikwels nie in woorde uit gedruk kan word nie. Hierdeur word die kind se balans
herstel en kan groei plaasvind  (Van der Merwe 1996:148).

4.2.3.3. Musiekterapie

Musiekterapie is deur Bunt (1994:8) en Nationale Associotion of Music Therapy in Davis et al (1992:5) gedefinieer as
'n sistematiese proses van intervensie waar die terapeut met die kind 'n gesonde verhouding opbou en hierdeur

ondersteuning en energie vrystel sodat die kind sy fisiese, sosiale en emosionele behoeftes kan herstel, onderhou en
verbeter. Die National Association of Music Therapy het verder bevestig dat musiekterapie tot gedragsverandering lei
omdat die kind tot insig in sy leefwêreld om hom  kom (Davis et al 1992:5). Deur die benutting van musiek word die
kind se kontak met homself verhoog en stimuleer dit sy aandagspan wat lei tot verhoogde emosionele bewuswording

en 'n vorm van kommunikasie is om homself uit te druk (Oaklander 1988:115).

Die pre-adolessent se ontwikkelingsfase kan die note, ritme en harmonie van musiek bemeester. Die kinders kan dit
in groepsverband bemeester en geniet. Hulle is in staat om verskillende musiekinstrumente te bespeel, omdat hulle

fynmotoriese vermoëns al voldoende ontwikkel is (Davis et al 1992:125).

Musiekterapie bied dus aan die emosioneel beseerde kind geleentheid om op 'n ontspanne wyse in 'n veilige
omgewing kontak te maak met sy emosies en dit te identifiseer.

Die waarde hiervan word deur Bunt (1994:22,104-106), Oaklander (1988:115-117), Davis et al (1992:125), Cambell
(1997:64-78 & 121-126) en Crandell (1986:42,70) verduidelik:

§ Musiek dien as 'n fisiese en sensoriese stimulasie van die gehoor en sintuie – volgens punt 4.2.3.1.
§ Dit bied geleentheid om verhouding met die kind te bou en 'n gevoel van veiligheid te skep deur ritmiese en

melodiese musiek te benut (Pavlicevic 1997:120).
§ Deur musiek word 'n wye reeks van emosies ontdek, wat aanleiding gee tot verhoogde bewussyn, verligting

van frustrasie en die kind se selfbeeld word gebou deurdat hy die emosies op 'n verbale of musikale wyse
met die terapeut kan deel.

§ Dit ontwikkel die kind se luister-, taal- en spraakvermoë deur lirieke en liedjies te benut.
§ Die verskillende geluide, ritme, klanke, tydsduur en intensiteit van klanke word in terapie benut sodat die

kind verskillende emosies kan ervaar en assosiasies kan maak.
§ Die kind bekom beheer oor sy fisiese spiere deur die speel van instrumente.
§ Sy aandagspan en konsentrasievermoë word ook hierdeur verhoog,
§ Hierdeur voel die kind dat hy weer in beheer kom van al sy gevoelens en dat hy dit deur musiek kan beheer.
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Musiekinstrumente soos tromme, fluitjies, simbale, xilofone, ratels en enige instrument wat die terapeut self kan
maak, is deel van die terapie. Die terapeut benut ook musiekbande en CD's om verskillende musiek- en klankeffekte
se speel (Jennings 1999:172).

Die benutting van musiekterapie sluit aan by Gestaltterapie omdat dit die hele mens weer in balans kan bring.
”Bringing a body into balance requires the orchestra in its entirety and assessing it accurate current condition and
past experiences, its inherent strengths, and its potential for improvement. And the real genius of healing lies in
teaching the body, mind, and heart to discover and play their own music -- not score on the dictated by social norms”

(Cambell 1997:63). In die Gestaltbenadering kan elke fase van Schoeman se model toegepas word soos in punt 3.5
beskryf is. Die toepassing van musiek in die verskillende stappe kan soos volg benut word:

§ Musiek skep 'n sekuriteitsomgewing waar die kind veilig voel om 'n verhouding op te bou (Bunt 1994:104).

Musiek skep 'n groepsgevoel tussen die kind en terapeut wat 'n samehorigheidsgevoel veroorsaak (Cambell
1997:77). 'n Vertrouingsverhouding word hier op 'n ontspannende wyse opgebou (Cambell 1991:147).

§ Musiek lei tot sensoriese kontak met die kind se liggaam en sy tas- en gehoorsintuie (Crandell 1986:137-

138, Bunt 1994:22, Cambell 1997:106).

§ In musiekterapie word die kind se proses waarvan hy hou en hoe hy verskillende ritmes, klanke en
instrumente ervaar, benut om sy eie frustrasie te verlig. Hierdeur vind groei in sy proses plaas wat weer tot

verandering kan lei (Bunt 1994:104-106, Pavlicevic 1997:120).Selfaktualisering vind hier plaas wat lei tot 'n
verhoogde selfbeeld en meer energie om die emosies te verwerk.

§ Projeksie kan ook in die vorm van musiek plaasvind waar die kind met verskillende instrumente

eksperimenteer om verskillende emosies te identifiseer en mee te assosieer. Die emosioneel beseerde kind
kan hier sy aggressie, angs, hartseer en verwerping (wat lei tot anti-sosiale gedrag (Cambell 1997:225,225)
ervaar. Die ervaring kan in dialoog oorgaan om sy gevoelens en gedrag te identifiseer. Polariteit kan hier
benut word om alternatiewe emosies en ervaring te benut. (Bunt 1994:105-106, Cambell1991:147 en

Oaklander 1988:117-118). Die benutting van die projeksietegniek is suksesvol met emosioneel beseerde
kinders in die empiriese studie deur die navorser toegepas.

§ Die musiek kan ook gespeel word en dan kan van die ander speltegnieke soos kreatiwiteit, dramaspel of

fantasieë benut word (Oaklander 1988:118, Cambell 1997:107-115). Hier kan Oaklander se 14 stappe
(volgens 3.6.4) benut word om die projeksie te besit.
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§  Die bepaling van keuses kom reeds voor in die keuse van musiek waarvan hy van hou en met watter
instrument hy sy emosies wil demonstreer (volgens punt 3.5.7). Dit bemagtig die kind en verhoog sy
selfkonsep.

§ Verantwoordelikheidneming is waar hy self sy emosies identifiseer en tot watter gedrag dit aanleiding gee.
Hy kan dan die gevaarareas bepaal en musiek benut om dit te bestuur (Bunt 1994:106). Hierdeur vind
selfaktualisering plaas waar hy nuwe gedrag deur musiek kan identifiseer en inoefen om sy behoeftes te
bevredig (volgens punt 3.5.10 ).

§ Selfvertroeteling kan die kind laat bepaal watter musiek aan hom rustigheid verskaf en hy kan homself
daarin in- en uitleef en dit by die huis geniet . Die terapeut sluit sy sessie met rustige of genotvolle musiek af
wat die kind laat ontspan (Bunt 1994:106 en volgens punt 3.5.11).

Musiek is dus 'n kragtige tegniek wat die emosioneel beseerde pre-adolessent die geleentheid gee om sy emosies te
identifiseer en dit deur te werk en so nuwe hanteringsmeganismes aan te leer.

4.2.3.4. Metafore

Metafore word volledig in punt 3.4.7.1 bespreek. Die metafoor voldoen aan die doel van Gestaltspelterapie deurdat
dit die kind se bewussyn verhoog en die kind integrasie tussen sy gedrag en emosies en omstandighede kan bereik.

Deur met die metafore te identifiseer, vind selfaktualisering plaas. Hanteringstrategieë word deur die kind herken en
geassimileer wat die kind weer in balans bring.

4.2.3.5. Onvoltooide sinne

Die proses en intellektuele ontwikkeling van die kind kan deur die voltooiing van sinne bepaal word en sy taal- en
skryfvaardigheid kan bepaal word.  Onvoltooide sinne is ook een van Gestaltterapie se hulpmiddels wat benut word
om voor- en afkeur by 'n kind te bepaal ten opsigte van sy gesin, familie, vriende, doelstelling en wense (Van der

Merwe 1996:124).

Die kind se gevoelens van haat, liefde, hartseer en angs kan ook deur onvoltooide sinne bepaal word. Die
hulpmiddel is ontspanne en sal bydra tot die bou van 'n vertrouensverhouding tussen die terapeut en die kind en

verskaf inligting wat met verdere projeksies bepaal kan word (Van der Merwe 1996:124). Onvoltooide sinne as 'n
hulpmiddel in Gestaltterapie word in punt 3.4.1.4 bespreek.
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4.2.3.6 Hand- en vingerpoppe

Die gebruik van hand- en vingerpoppe maak volgens Van der Merwe (1996:133) en Oaklander (1988:104) deel uit

van dramaspel. Dramaspel met die emosioneel beseerde kind fokus op sy lae selfwaarde, gevoel van
waardeloosheid en die stel van persoonlike grense (Cattanach 1996:123).

Jennings (1999:67) beskryf die doel daarvan as 'n buigbare rollespel waardeur die kind homself en ander leer ken,
ervaar en begryp. Dit is 'n kommunikasie tussen twee mense waar hulle individuele en sosiale identiteit ontwikkel.

Die voordele wat gedramatiseerde spel met handpoppe inhou, word soos volg deur Van der Merwe (1996:133),
Jennings (1999:67-72, 120-124), Axline (1994:37) Schaefer & O’Connor (1983:167), Bigger & Brown (1999:27-28)
en Oaklander(1988:104) uitgelig:

§ Dit leer die kinders die nodige vaardighede aan om hulle emosies en reaksies teenoor 'n ander party uit te
druk.

§ Die waarde van gee en hoe ek teenoor ander mag optree, word beklemtoon.

§ Dit help die kind om sy gevoelens en idees uit te druk.
§ Dit leer die kind die vermoë aan om weer beheer oor sy gedrag te bekom.
§ Hy kan sy situasie uitspeel en verbaliseer wat gebeur het.
§ Hy bekom beheer oor sy innerlike lewe deur die uitspeel daarvan.

§ Die kind leer hierdeur meer verdraagsaamheid aan in die hantering van frustrasie en vertragings.
§ Dit skep 'n veilige omgewing waar hy sy eie persoonlike ervaring in sensitiewe situasies kan uitspeel.
§ Rollespel gee dat daar 'n afstand is tussen die kind en dit wat hy ervaar -- wat lei tot groter bewuswording

en insig in sy emosies en gedrag.

§ Die kind se persoonlikheid en proses kom na vore in die rollespel. Hieruit kan hy ‘n beeld van sy selfkonsep
vorm waarin hy homself kan handhaaf teen seerkry (Cattanach 1996:125).

§ Rollespel kan die kind die konflik tussen hom en sy situasie laat uitspeel (Gil 1991:65).
§ Die kind leer hierdeur om die morele waardes te verstaan en empatie met ander te toon.

§ Dit leer die kind sensoriese bewussyn aan deur asemhaling in ballonne, reuk van die poppe en mense, en
reuke wat hom bang maak (Cattanach, 1996:125).

§ Die rollespel help ook die kind om in sy ontwikkelingsfase sosiale rolle te ontwikkel van hom self na die
ontwikkeling van rolle in groepsverband. Die sosialiseringsproses hou verband met die pre-adolessent se

sosiale ontwikkeling soos in punt 4.1.4 omskryf is tot die ontwikkeling van die wederkerige of intieme rol,
waar die kind insig in die ander party se gevoelens ontwikkel en dit in ag neem in sy optrede.
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Rollespel met die mishandelde kind is baie moeilik, omdat hy blootgestel is aan verkeerde en wan-rolvoorstelle. Die
kind moet gelei word om met nuwe rolle te eksperimenteer waar hyself gemaklik en veilig in voel (Jennings
1999:124). Die Gestaltterapeut sal baie bewuswording van emosionele ervaring in die rolle benut en die kind

bemagtig om nuwe rolle aan te leer.

Verskillende soorte handpoppe en vingerpoppe kan benut word soos poppe wat emosies uitbeeld, gesinspoppe,
fantasiepoppe (soos Liewe Heksie-skurke en –feetjies), koninklike poppe en dierehandpoppe (Oaklander 1997:108).
Vingerpoppe kan ook maklik gemaak word as 'n meer realistiese beeld geskep wil word waar die betrokke persone

se foto’s, sketse of uitbeeldings op 'n driehoek geplak word en die onderste punt om die vinger vasgeplak word (Van
der Merwe 1996:29). Die kind kan dus sy eie verbeelding en keuses benut om verskillende ervaring en rolle uit te
beeld.

Die prosedure vir die benutting van handpoppe in Gestaltterapie is deur Oaklander (1988:104-105) en Jennings
(1999:73) soos volg uiteengesit.

§ Die kind moet 'n handpop kies wie se stem en reaksies hy wil speel. Die handpop moet hom self voorstel en

iets van homself vertel soos waar bly hy, hoe oud is hy en wie is sy maats.
§ Die handpop moet nuwe klanke, figure en reaksies ondersoek deur aan die kind te vra om nog een of twee

mense te kies wat saam met hom kan speel.
§ Rolle kan deur die kind met die ander pop geruil word en die kind kan sy eie en die ander se rolle speel. Die

leëstoeltegniek kan hier benut word soos in punt 3.4.3 bespreek is.
§ Nuwe rolle deur projeksies deur die uitbeelding van stories of drome kan hier uitgespeel word.
§ Emosionele bewuswording van die verskillende rolle van hartseer, kwaad, liefde en vrees wat pas by die

emosionele ontwikkeling kan uitgespeel word soos in punt 3.5.8 beskryf .

§ Polariteite kan uitgespeel word ten opsigte van die “topdog” en “underdog” soos in punt 3.4.1.5 bespreek.
§ In die poppespel kan semantiese opklaring (volgens punt 3.4.1.3) ook benut word om die kind verder in sy

rol te bemagtig.

Deur dramaterapiespel leer die pre-adolessent sosiale rolle binne sekere grense aan wat aan hom die vaardigheid
van verdraagsaamheid, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee, mededeesaamheid, en samewerking gee
(Bigger & Brown 1999:5).

Die emosioneel beseerde kind se selfbewussyn word hierdeur versterk. Hy word bemagtig om die verskillende
emosionele ervarings en rolle uit te speel. Integrasie vind plaas tussen sy emosionele bewussyn en optrede deur
middel van sy rollespel. Dit lei tot selfaktualisering en die hantering van sy sosiale rolle in sy omgewing. Hierdeur kan
dekonstruktiewe rolle herstel word en nuwe rolle aangeleer word.
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Die emosioneel beseerde kind het twee spesifieke rolle van die goeie en slegte persoon met geen dimensie tussenin
nie. Met die verhoging in sy eie emosionele bewussyn en die vermoë om verskillende gevoelens te hanteer, help dit
in sy verhouding wat bydra tot ‘n positiewe selfbeeld en gedrag (Mann & Mcdermott, 1983:293). Deur rollespel kan

die emosioneel beseerde kind sy mishandeling deurspeel op ‘n dreigende wyse wat tot alternatiewe optrede lei
(Winckley, 1996:202).

Die vorm van die spelterapeutiese proses voldoen aan die doelstelling van projeksie wat in Gestaltbenadering benut
word soos deur Schoeman (1996:64) daargestel is. Daardeur word die kind in al die spelvorms geleentheid gegee

om bewus te word van die verwagting wat die wêreld aan hom stel waaraan hy nie kan voldoen nie. In die projeksies
word emosionele bewuswording verskerp in die gevoel dat hy dit nie meer kan hanteer nie en watter gedrag daaruit
volg. Hy kan dit uitspeel en hierdeur sy selfrespek behou deurdat sy spel nie gekritiseer of verwerp word nie. Deur
samevloeiing, oordrywing en aanmoediging word die kind aangemoedig om sy projeksie uit te speel. Die spel vorms

sluit aan by die konkreet-operasionele ontwikkelingsfase waar die kind op 'n konkrete wyse sy emosionele belewenis
en die gedrag voortspruitend daaruit kan uitleef.

Die emosioneel beseerde kind kan weer bewus word van sy onderdrukte gevoelens en die gebeure wat daartoe

aanleiding gegee het. Elke stap van die ervaring kan deurgewerk word wat lei dat hy die projeksie besit (Oaklander
1988:247-248). 'n Veilige omgewing met afstand is geskep waar hy homself in kan uitleef sonder enige bedreiging.
Dit skep verligting en behou die kind se selfrespek en selfwaarde deurdat hy nie verder gekritiseer en verwerp word
nie, maar bemagtig word om sy emosies en ervaring uit te speel (Mann & Mcdermott 1983:287).

4.2.4 Besit van projeksie

Die besit van projeksie vind plaas vandat die kind sy emosie herken en deur 'n spelvorm uitspeel en sy eie maak. Die

kind se selfvertroue en selfbeeld word hierdeur verhoog deurdat die terapeut die kind in sy projeksie bemagtig om sy
gevoelens en gedrag te besit en deur spel uit te speel. Die rol van die terapeut is belangrik in dié fase en sluit aan by
punt 4.1.7.2.3 wat die rol van die terapeut bespreek om die kind se selfbeeld te verhoog en by die bou van die kind
se selfkonsep.

4.2.5 Bepaling van alternatiewe deur middel van keuses en verantwoordelikheidneming

Die proses van alternatiefbepaling deur middel van keuse en verantwoordelikheidneming kon in die Schoemanmodel

voor (Schoeman 1999:14). Die proses word soos volg bespreek:

In Gestalt se spelterapeutiese proses word die kind aan keuses ten opsigte van sy eie sensoriese kontakmaking
blootgestel. Hierdeur word hy bemagtig om sy eie fisiese ervaring te identifiseer en te bepaal tot watter emosie en

optrede dit aanleiding gee.
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In die projeksie vorm die kind sy eie keuses van speelmateriaal en spelvorm waaruit hy sy selfbeeld skep. In die
besitneming bepaal hy sy Gestaltvorming en interaksie in sy omgewing. Dit vind aansluiting in die bepaling van
alternatiewe met betrekking tot sy verlede en hoe verskillende situasies toe hanteer is. Die kind besluit watter emosie

en gedrag van die verlede ‘n invloed op hom het en watter gedrag hy vandag wil beoefen om die situasie te hanteer.
Die kind bepaal ook alternatiewe optrede by situasies wat in die toekoms kan voorkom en watter alternatiewe hy in
die hede kan benut om dit te voorkom of hom te bemagtig om dit te hanteer. In die bepaling van alternatiewe word
die kind bemagtig om dit uit te voer deur die benutting van sy eie potensialiteit en hulpbronne. Die terapeut moet die
kind se proses in ag neem wanner hy bemagtig word om die alternatiewe in te oefen. Deur die eie keuses word die

kind bemagtig en neem hy self verantwoordelik vir sy eie keuse. Hierdeur word die kind se innerlike krag versterk om
keuses uit te oefen en self verantwoordelikheid vir sy optrede te neem soos in punt 4.1.7.2.4 bespreek.

Deur die emosioneel beseerde kind met alternatiewe optrede bemagtiging aan te leer, vervang dit die kind se toevlug

na dissosiatiewe gedrag en kan hy moeilike, angstige en mishandelde om standighede hanteer (Gil, 1991:80).

In die empiriese navorsing is die bemagtiging van potensialiteit suksesvol bepaal deur die roosboomtegniek en
plakskildery. Die potensialiteit is benut in die rollespel om die kind se alternatiewe optrede in sy omgewing in te

oefen.  Deur die bemagtiging is die emosioneel beseerde kind se selfbeeld baie verhoog en hy in staat gestel om die
situasie te hanteer wat aanleiding gee tot mishandeling.

4.2.6 Emosiebesit en -uitdrukking

Gevoelens van die emosioneel beseerde kind is uiters belangrik. Die aanmeldingsprobleem ten opsigte van
mishandeling is slegs die punt van die ysberg en die gevoelens die res. Die vier basiese gevoelens wat by die
mishandelde kind voorkom, is kwaad, angstig, hartseer en gelukkig (Wiebe, 1996:112).

Die emosioneel beseerde kind kan aanvanklik net goed of sleg identifiseer en het nie emosionele bewuswording nie,
omdat hy dit altyd onderdruk en ontken om nie verder pyn te ervaar nie (Karp & Butler 1996:19, Gil 1991:69, Mann &
Mcdermott 1983:293). Die kind voel dikwels skuldig en skaam om dat hy dink dat alles sy skuld is wat gebeur en dat

hy die oorsaak is van ander se verkeerde besluite en optrede. In terapie moet die kind leer om te onderskei tussen
jammer voel en dat alles nie sy skuld is nie en hy nie skuldig hoef te voel nie ( Karp & Butler 1996:81). Die
emosioneel beseerde kind het defektiewe selfregulerende gedrag ten opsigte van die volgende emosionele gedrag:
groter voorkoms in angstigheid, depressie, impulsiwiteit; aandagspantekort en sosiale onttrekking (Shields et al

1994:59). Die hantering van spanning by skoolgaande kinders geskied deur vermydingsgedrag, uitreagerende
gedrag, psigosomatiese klagtes, gekompliseerde herhalende afspeel van gebeure deur heen en weer te beweeg
tussen fantasie en realiteit en die kind het 'n herhaalde bepeinsing oor al die gebeure soos hy die inligting weergee
sodat die verbalisering nie werklik verligting bring nie (Timberlake & Cutler 2001:291).
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In Gestaltterapie is die emosionele besit en uitdrukking daarvan deur verskillende gedragsvorms van kardinale
belang . In punt 3.5.8. word die omvang hiervan bespreek.

Die emosionele kontak met die kinders word vanaf die sensoriese kontakmaking soos in punt 4.2.3.1 bespreek,
uitgelig. Elke spelvorm het 'n komponent waar hy die emosionele bewussyn van die kind verhoog voordat hy sy
gedrag en reaksie daarop integreer. Die tegnieke van emosionele bewussyn word soos volg deur Schoeman
(1996:52), Van der Merwe (1996:191), Oaklander (1988:122 en 1997:308), Shapiro (1997:269), De Klerk & Le Roux
(2003:42-43), Karp & Butler (1996:19-29, 81-99) en Gottman (1997:81-90) beskryf:

§ Gottman (1997:82-83) het geslote vraelyste ontwerp wat bepaal watter stresfaktore irritasie, frustrasie of
aggressie veroorsaak. Ook 'n vraelys wat bepaal wat in die kind en by ander mense hartseer, depressie of
swaarmoedigheid veroorsaak. Op al die vrae word slegs waar of vals of ek weet nie geantwoord. Sodoende

word die kind se aggressie- of hartseertelling bepaal.

§ Gottman (1997:90) se emosionele logkaart (figuur 24) word deur terapeute benut om selfbewustheid by die
kind te bevorder.  Die kind vul self elke dag in watter emosie hy ervaar het. Hy mag nie die emosie die

volgende dag verander nie. Die lys is saamgestel uit Gottman se ervaring op die emosionele bewuswording
in ouerleidingprogramme en stem ooreen met die lys van emosies wat deur Capacchione (2001:20-29)
saamgestel is. Die samestelling is 'n baie nuttige samestelling van die basiese emosies van kinders en kan
in Gestaltterapie benut word.
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FIGUUR 24: GOTTMAN SE EMOSIONELE LOGKAART

§ Laat die kind verskillende emosiegesiggies op papierpoppe of papierborde of op ballonne of in sirkels teken
of verf.

§ Toets die verskillende sintuie en watter ervaring die sintuig veroorsaak.

§ Laat die kind gevoelens teken of verf of met klei maak, wat hom alles opgewonde, hartseer, bang en kwaad
maak.

§ Verduidelik, deur verskillende voedsel en kleursel te benut, hoe die emosie liggaamlike reaksies veroorsaak
deur 'n druppel kleursel in 'n glas water te gooi sodat dit die kleur van die water verander.

§ Maak 'n lugballon met ses verskillende kleure en koppel die volgende gevoelens daaraan: gelukkig,
hartseer, frustrasie bang, kwaad en trots.

Emosie Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag
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Hartseer

Irritasie

Kwaad

Medelye

Walglik

Skuldig

Jaloers

Verwerp

Skaam

Gelukkig

Bewoë

Interessant

Opgewonde

Trots

Liefde

Dankbaar

Spanning
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§ Vra die kind self om soveel as moontlik gevoelswoorde neer te skryf en prente in tydskrifte te soek om dit te
illustreer.

§ Vra die kind om rondom een gevoel 'n collage te maak.

§ Laat die kind 'n barometer maak en self uit 'n kerf van tien bepaal hoe hulle voel. Boaan die barometer is 'n
gelukkige gesiggie en onderaan 'n huilgesiggie.

§ Laat die kind 'n lys van gevoelens neerskryf en 'n voorbeeld uit die natuur of 'n dieregeluid teenoor die
emosie skryf wat die emosie uitbeeld.

§ Laat die kind agteroor sit, diep asem haal en ontspan. Hy moet bewus raak wat hy dink of voel. Daarna

maak hy 'n projeksie deur te skryf, te teken of met klei iets te maak.

§ Vra om die gedrag van ander mense te beskryf: is hulle opgewonde, hartseer, kwaad of bang is

§ Laat hom gevoelens in verhale, gedigte, of liedjies uitdruk.

§ Laat die kind 'n ballon opblaas en in die lug probeer hou en met elke hou moet hy 'n gevoelswoord sê.

§ Vra die kind om sy gunstelingsport of -aktiwiteit te teken of 'n prent te soek en vyf positiewe gevoels-
ervaringe langs elkeen neer te skryf.

§ Maak 'n lys van optrede wat hom kwaad en hartseer maak.

§ Lees metafore vir die kind voor waar hy moet bepaal wie se fout dit was en wie vir wie seergemaak het.
Daarna kan die kind onvoltooide sinne voltooi om te bepaal wanneer hy dink dit is sy fout en wanneer dit nie
sy fout is nie. Hieruit ontwikkel die kind 'n gevoel om slegs verantwoordelikheid neem vir sy eie oortreding

en nie vir almal s’n nie.

§ Biblioterapie kan benut word deur 'n brief te skryf aan die kind wat seergekry het.

§ Skryf 'n kontrak met homself oor hoe hy sy hartseer, kwaad / seerkry gevoelens gaan hanteer.

§ Gevoelspelejies kan gespeel word waar die emosionele ervaring deur middel van gesiggies uitgebeeld word
om die kind te help om sy emosionele reaksie te identifiseer (Webster-Stratton 2002:292). Die speletjie is in

3.5.1.1.1 geïllustreer.
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§ Gevoelspeletjies kan gespeel word waarin die kind 'n bepaalde gevoel identifiseer en dan met kleur verbind.
Die tegniek is deur O’Conner in Schaefer & O’Connor (1983:274 289) die “color- your-life” genoem.

Die bewuswording help die kind om verder sy gevoel te bespreek en self verantwoordelikheid vir slegs sy eie

emosionele uitdrukking te neem en alternatiewe gedrag daarvoor te vind.

Die kind moet deur die terapeut bygestaan word om hanteringsstrategië aan te leer om uiting aan sy emosie te gee.
Hy word dus bygestaan met eksperimentering van nuwe gedrag (Oaklander, 1997:310, Thompson en Rudolph
1996:144). As die kind kwaad word, kan hy 'n kussing slaan of skree, op ballonne spring, papiere skeur, die aspek
waarvoor hy kwaad is met klei maak en in stukkies breek of 'n fisiese aktiwiteit doen deur te hardloop, spring of te

gooi ( Oaklander 1988:214, 1994:150 en 1997:304-306, Schoeman 1996:176, Van der Merwe 1996:125 &191).

Die aktiwiteit sluit aan by die pre-adolessent se ontwikkeling omdat hy emosies kan identifiseer en wat dit veroorsaak
en watter uitwerking sy gedrag op sy omgewing het soos in punt 4.2.4 uiteengesit. Integrasie vind plaas. Daardeur
word vasgestel watter interaksie tussen hom en sy omgewing is waardeur selfkennis ontwikkel ten opsigte van sy

innerlike werking en oor watter invloed die omgewing daarop het (Bigger & Brown 1999:18 –19). Die emosioneel
beseerde kind se selfbeeld en selfaktualisering verbeter wat bydra tot verbetering in sy verhouding met sy omgewing
soos in punt 4.1.7.2.3 uiteengesit is. Die hantering en positiewe erkenning van die kind se emosie bou positiewe
selfwaarde en verantwoordelikheidneming vir eie gedrag (Doyle, 1997:57).

Die bewuswording en hantering van die emosioneel beseerde kind van sy emosie vorm die belangrikste komponente
in terapie omdat dit sy hele funksionering beïnvloed.

4.2.7 Bemagtiging

Bemagtiging vind deurlopend in alle aktiwiteite plaas. Die aktiwiteite hou verband met die kind se proses en sy
ontwikkeling wat hom dus in staat stel om al die aktiwiteite uit te voer soos in punt  3.5.10 bespreek. Hierdeur
verhoog sy selfbeeld, en integrasie en selfaktualisering kan deurlopend in die terapie plaasvind. In al die aktiwiteite

bemagtig die terapeut hom deur sy eie positiewe kenmerke uit te lig en deurlopend te evalueer wat hy reeds bereik
het. Die emosioneel beseerde kind moet baie bemagtig word en erkenning ontvang as gevolg van sy lae en
negatiewe selfbeeld.

Deur die benutting van grense in terapie word die kind ook aangeleer om persoonlike grense te trek waar hy nie
iemand anders toelaat om hom verder seer te maak nie. ’n Aktiwiteit is byvoorbeeld 'n prentjie met 'n mannetjie
waarom daar kolletjies deur die kind self gedruk word en hierdeur bepaal sy hoe naby hy mense aan hom wil toelaat
en watter reëls hy kan stel om seerkry te beperk (Karp & Butler 1996:31-40).
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Dit is belangrik dat die terapeut die kind van die eerste sessie bemagtig, deurdat hy aan homself erkenning gee in
die bepaling oor hoe hy die projeksie ervaar het en wat hy geleer het. Alle keuses en besluite moet by die kind berus
wat deur alternatiefbepaling besluit watter keuse hy wil uitoefen. Hierdeur word hy ook in sy probleemoplossende

vermoë bemagtig.

4.2.8 Selfvertroeteling

Selfvertroeteling word in punt 3.5.11 bespreek waar dit duidelik na vore kom dat dit vir die kind nodig is om aan te

leer om positiewe erkenning en aktiwiteite aangaande homself te leer, omdat daar in die terapie met baie negatiewe
gedrag en ervaring gewerk word.

Die kind kan deur selfvertroeteling homself vrymaak van die trauma wat gebeur het en homself vergewe deur enige

iets lekkers te doen. In die terapeutiese sessie kan die kind met enige aktiwiteite speel wat hy geniet en dit dan met
aktiwiteite assosieer wat hy ook by die huis kan doen wat vir hom lekker is.

Deur die navorsingstudie is vasgestel dat die emosioneel beseerde kind dikwels deur huiswerk opdragte moet gaan

soek van watter aktiwiteit hy by die huis hou of wat hy self kan skep vir selfvertroeteling. Die kind se huislike trauma
is dikwels so oorheersend dat hy nie dadelik positiewe aktiwiteite by die huis kan identifiseer nie.

4.2.9 Evaluering en terminering

Evaluering en terminering in die Gestaltbenadering word in punt 3.5.12 bespreek. Die navorser het bevind dat dit is
noodsaaklik dat die emosioneel beseerde kind deeglik voorberei word op terminering, omdat die terapeut dikwels die
enigste persoon is wat hy vertrou en waar hy homself sonder enige bedreiging kan uitleef. Dit is dus belangrik dat die

terapeut vir hom 'n steunstelsel in sy omgewing het waar hy ook veilig voel voor die terminering.

Oaklander (1988: 202, 1994: 155-156) het die volgende aktiwiteite voorgestel tydens terminering:

§ Voer 'n gesprek oor al die aktiwiteite en waartoe elke aktiwiteit die kind bemagtig het.
§ Laat die kind en terapeut totsienskaartjies vir mekaar maak.
§ Laat die kind afsluit met sy gunstelingaktiwiteit of -speletjie.
§ Laat die kind 'n projeksie maak ten opsigte van sy gevoelens rondom terminering.

§ Die emosioneel beseerde kind het sy eie fisiese ervarings herontdek deur insig wat hy ontwikkel het van sy
nuwe fisiese en sensoriese ervarings. 'n Aktiwiteit wat hy kan voltooi, is 'n lys te maak en elke sin met “ek is”
te begin. Die beeld skep vir hom 'n nuwe aanvaarbare selfbeeld wat losstaan van die mishandelingsbeeld
(Cattanach 1992:88).

§ Die kind skryf sy eie joernaal ten opsigte van alles wat hy geleer het deur die volgende lyste saam te stel:
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ü Na al die werk wat jy gedoen het, het jy baie om op trots te wees.  Skryf of teken wat jou trots laat voel.
ü Teken of skryf wat jou spesiaal laat voel.
ü Skryf die goed neer wat jy geleer het.

ü Teken 'n prentjie hoe jy vandag is ( Karp & Butler 1996:104-107).

Die projeksie in die laaste sessie moet gefokus wees om die kind sy eie potensialiteite te laat beklemtoon en dat dit
vir hom moontlik is om hierdeur verskillende situasies in sy omgewing te bemeester. Hierdeur vind integrasie plaas
en kan die kind balans in homself met sy omgewing bekom.

4.3 SAMEVATTING

Die pre-adolessent is 'n kind van 6-12/13 jaar wat op alle vlakke ontwikkel. Die emosioneel beseerde kind se
ontwikkeling word op al die vlakke van ontwikkeling beïnvloed.

Die fisiese ontwikkeling van die pre-adolessent is rustiger en stadiger. Sy motoriese ontwikkeling lê meer klem op die
fynspierontwikkeling. Sy omgewing het 'n groot invloed op die ontwikkeling ten opsigte van aktiwiteite, intellektuele
stimulasie en sensoriese kontak. Die mishandelde kind ontvang min stimulasie, wat daartoe lei dat hy intellektueel
stadiger ontwikkel en sensories afgestomp is en onttrek. Die terapeut moet dus baie aandag gee aan sy

kontakmaking met homself en sy proses waarbinne hy funksioneer.

Die kognitiewe ontwikkeling leer die kind die vermoë aan om meer analiserend en objektief te word. Piaget het die
volgende kenmerke as die vernaamste kenmerke uitgelig: konservasie, logiese denkpatrone, egosentrisme,

desentrasie, konsepte van oorsaaklikheid, klassifikasie, realisme, getalbegrip en reeksvorming, taalontwikkeling en
geheue. Die emosioneel beseerde kind se kognitiewe ontwikkeling kan beïnvloed word deur sy intellektuele vermoë
wat nie gestimuleer word nie.  Hy het ook nie voldoende selfvertroue om eie denkpatrone te beoefen nie as gevolg
van al die negatiewe response wat hy ontvang.

Die pre-adolessent se morele ontwikkeling is waar hy van reëls en regulasie leer met die doel om beloon te word en
straf te vermy. Die emosioneel beseerde kind het baie verwarring ten opsigte van reëls, omdat hy in elk geval
verneder en gestraf word ongeag sy optrede. Die terapeut benut grense in die sessie om die waarde van

gemeenskapsreëls en regulasies aan te leer.

Godsdienstige waarde is in die begin van die fase nog konkreet en  daar word later abstrakte denke gevorm. Hieruit
ontwikkel ’n gevoel van meelewing, liefde en bedagsaamheid vir ander. Die kind ontwikkel ook 'n skuldgevoel as hy
nie aan die verwagting kan voldoen nie. Dit lei daartoe dat die emosioneel beseerde kind altyd 'n skuldgevoel het

omdat hy nie aan sy ouers, maats of onderwysers se verwagtings voldoen nie.



263

Die bou van sosiale verhoudings met hulle maats word in die volgende drie stadiums tydens die pre-adolessente
fase verdeel: In Stadium 2, die sosiale-inligtingsrol/eenrigtingbystand van 6-9 jaar, Stadium 3, die selfreflekterende
rol/tweerigting-mooiweersamewerking van 8-12 jaar, en Stadium 4, die wederkerige rol/ intieme

onderliggendgedeelde verhoudings van 10-15 jaar. In die kind se sosiale verhouding speel sy gesin, portuurgroep en
skoolgemeenskap die belangrikste rol. Hy het 'n sterk behoefte aan aanvaarding en om te konformeer met sy
portuurgroep. By die huis beweeg hy weg van speel na 'n verantwoordelikheidsrol.

Die ouer moet dus steeds met liefdevolheid, nabyheid en sensitiwiteit teenoor die kind optree ongeag die feit dat die
pre-adolessent deur 'n duidelike losmakingsproses beweeg van sy gesin na die sosiale strukture buite die gesin,

waarvan sy portuurgroep die belangrikste is. In dié fase beweeg hy van die individuele fase na die groepfase. Hy leer
die volgende in sy portuurgroep aan: kameraadskap, geleentheid om nuwe gedrag en waardes en norme buite die
ouers met aanmoediging van hulle maats aan te leer, geleentheid om inligting en kennis oor te dra, reëls en
regulasies na te kom, die geslagsrolle van elke geslag te vorm en die geleentheid om op gelyke voet met ander mee

te ding. Hierdeur ontwikkel die kind selfkennis, selfinsig en selfevaluering Die emosioneel beseerde kind kan in die
groep sy selfbeeld opbou en selfaanvaarding beleef as hy by die huis verwerping beleef.

As die emosioneel beseerde kind ook in 'n portuurgroep met verkeerde gedrag van aggressie en oortreding van reëls

betrokke raak, verlaag dit sy eie selfstandigheid en onafhanklikheid om uit die situasie te kom. Dit lei dan tot hoë
angstigheid en verdere bedreiging van sy omstandighede.

In die skool leer die kind nuwe standaarde en waardes van nuwe gesagsfigure aan. Ander persone kan dien as

rolmodelle in groepsport, modellebou, redenaars- en vasvrakompetisies en ander vermaaklikheid waarmee die kind
in kontak kom. Dit is dus belangrik dat die emosioneel beseerde kind ingeskakel word by die aktiwiteite van die skool
en sport om sy eie selfwaarde en selfaktualisering te versterk. Hierdeur word hy bemagtig om die situasie by die huis
te leer hanteer. As die emosioneel beseerde kind nie by skoolaktiwiteite inskakel nie, leer hy nie sosialiseringsvaar-

dighede aan nie, wat lei tot onttrekking en 'n verdere verlaging in sy selfbeeld.

Ten opsigte van emosionele ontwikkeling skuif die pre-adolessent van 'n hulpelose en afhanklike kind na 'n
selfgenoegsame en onafhanklike kind. Hy toon meer gevoelens, empatie met ander en tree volgens sosiale reëls op

ten opsigte van sy eie emosionele uitlewing. Kenmerkende gevoelsopenbaring van pre-adolessente is aggressie,
vrees, jaloesie en afguns, blydskap en opgewektheid, liefde en emosionele katarsis. Die emosionele beseerde kind
se gevoel van angstigheid, verwerping en ongelukkigheid gee aanleiding tot aggressie en ook vrees vir verdere
verwerping. Dit bring mee dat hy jaloers op ander kinders is omdat hy nie kan bekom wat hulle bekom nie. Vreugde,

blydskap en liefde is beperk by die emosioneel beseerde kind, omdat sy bewussyn geokkupeerd is met die
emosionele pyn wat die kind ervaar. Emosionele katarsis as gevolg van die onderdrukking van emosionele
belewenis kom by die emosioneel beseerde kind voor. Hy moet dus leer hoe om gepaste uitdrukking te gee aan
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emosionele katarsis in plaas van dit op iemand anders uit te haal. Die terapeut bemagtig die kind in sy bewuswording
van sy emosies en die hantering daarvan.

Konatiewe ontwikkeling is die psigiese ontwikkeling en lewenskrag wat die kind 'n betekenisvolle doel laat nastreef.
Die doel is om die kind se energie doelmatig aan te wend. Hy benut sy psigiese energie deur middel van strewing na
goedkeuring, erkenning en aanvaarding by die huis en portuurgroep. As daar nie in die behoeftes voorsien word nie,
lei dit tot 'n magtelose skuldgevoel by die emosioneel beseerde kind. Die kind kom voor keuses en besluite te staan
waar hy self die verantwoordelikheid moet dra. Die ontwikkeling word in Gestaltterapie benut om die kind self te be-

magtig. Motivering help die kind om sekere aktiwiteite te bemeester en sekere doelstellings te bereik.

Persoonlikheidsontwikkeling by die pre-adolessent vind plaas deur suksesvolle interpersoonlike verhoudings met sy
ouers, maats en omgewing op te bou. Hierdeur word die kind se selfkonsep gevorm. In die Gestaltbenadering word

persoonlikheid gevorm deur die kind se ervaring van sukses, kontrole oor homself en suksesvolle integrasie van die
verskillende aspekte van sy ontwikkeling. Die selfkonsepvorming hang af van die kind se skolastiese bevoegdheid,
atletiese bevoegdheid, sosiale aanvaarding, gedragsaanvaarding en fisiese voorkoms. Die emosioneel beseerde
kind het vertraging in die bemeestering van die take wat lei tot skuldgevoelens en twyfelagtigheid in die ontwikkeling

van eie vaardighede. Dit ontneem hom van die vermoë om doelgerig te leef wat tot disintegrasie van sy gedrag lei en
verlaging in sy motivering om selfstandig sy take te bemeester.

Die pre-adolessent se selfbeeldontwikkeling is die belangrikste konsep vanuit die selfbeeldkonsep van die kind se

persoonlikheidsontwikkeling. 'n Positiewe selfbeeld word gevorm van die beeld wat die kind van homself maak deur
die vervulling van sy onvoltooide behoeftes.  Die motivering om in behoeftes te voorsien, lei tot selfaktualisering en
hoër selfagting.

Die negatiewe selfbeeld wat by die emosioneel beseerde kind gevorm word, is hoofsaaklik as gevolg van
ouerskapstyle wat ouers op die kinders uitoefen. Dit lei tot 'n lae selfbeeld wat weer tot sekere gedragspatrone
aanleiding gee soos ooreet, verkleinering, isolasie, onttrekking, onderprestering, aggressie en wangedrag en ander
gedrag. Dit gee daartoe aanleiding dat selfaktualisering nie plaasvind nie en lei tot swak probleemoplossende

vermoë.

Dit lei daartoe dat die emosioneel beseerde 'n lae selfbeeld, gebrek aan selfvertroue en deursettingsvermoë het.

Die Gestaltterapeut bou aan die kind se selfkonsep deur die terapeutiese verhouding van uniekheid en
bewuswording van sy eie emosies deur middel van kontakmaking. Dit help die kind om sy energie en innerlike krag
te verhoog. Die kind se selfkonsep word verhoog deur weer keuses te maak en weer beheer aan hom terug te gee.
Die terapie lei tot selfaanvaarding en selfaktualisering waar die kind self verantwoordelikheid aanvaar.
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Die spelterapeutiese proses bied aan die emosioneel beseerde kind ‘n veilige plek om sy ervarings en emosies van
aggressie, neerslagtigheid, angstigheid en vrees uit te speel. Dit is binne sy ontwikkeling in die operasioneel-
konkrete fase waar die kind deur ligaamlike en sensoriese kontakmaking en deur projeksies sy emosionele

belewenis en ervaring op ‘n afstand kan uitspeel. Die kind se behoefte aan grensvorming, waarbinne hy veilig kan
voel, word hier voorsien. Dit sluit aan by die ontwikkeling van die kind se morele waardes en van die aanleer van
selfwaarde, verdraagsaamheid, verantwoordelikheid regverdigheid, mededeelsaamheid en verpligtinge nakom.
Hierdeur bekom hy insig in watter geheime hy moet bekend maak en wat is sy eie privaatheid.

Die spelmediums bied aan die emosioneel beseerde kind geleentheid om regressiewe gedrag deur ver-
troetelinggedrag uit te speel en bewus te word van sy behoefte aan vertroeteling en aanvaarding en wyses te vind
om in hierdie behoefte te voorsien. Sy skeidingsangs met sy ouers verminder omdat hy in die vertroetelingsbehoefte
self kan voorsien en geleer het om geheimhouding en privaatheid te hanteer.

Die keuse van materiaal en hoe hy dit wil benut en sy emosionele belewenis uitspeel lei daartoe dat hy selfvertroue
ontwikkel en bemagtig word om eie keuses te maak in die bepaling van alternatiewe gedrag om sy nuwe
identiteitsvorming los van die mishandeling te ontwikkel. Hierdeur leer hy probleemoplossende vaardighede aan en

kan hy verantwoordelikheid neem vir sy eie gedrag. Dit gee aanleiding daartoe dat hy nie meer dissosiatiewe gedrag
benodig om homself te handhaaf nie.

Deur spel leer die kind binne reëls speel wat help dat hy dissipline aanvaar. Dit sluit aan by sy sosiale

ontwikkelingsbehoefte waar hy kan onderhandel oor die reëls wat aan hom die vaardigheid gee om in groepspel met
sy maats oor spelreëls te onderhandel. Die ontwikkelingskonsep van wen dien hier as motivering om vaardighede op
te bou om die spel te bemeester en so beheer oor hom self en in sy omgewing te bekom.

Integrasie vind in die kind plaas tussen sy emosionele bewuswording en gedrag. Deur die verhoging van sy
selfkonsep en die vorming van 'n nuwe selfbeeld is hy nou in staat om selfaktualiserende gedrag te openbaar deur
keuses te maak en verantwoordelikheid daarvoor te neem. Hierdeur bereik die kind ook die doelstellings in die
spelterapeutiese Gestaltproses van bewuswording, integrasie en selfaktualisering.

Die emosioneel beseerde kind het nou 'n selfkonsep gevorm van sy eie proses en persoonlike eienskappe, los van
die mishandeling.

Vanuit die teoretiese onderbou ten opsigte van die voorafgaande hoofstukke oor die emosionele pre-adolessent en

sy ontwikkeling, Gestaltperspektief en die spelterapeutiese proses, kon die navorser 'n spelterapeutiese program vir
die emosioneel beseerde pre-adolessent saamstel, dit word in hoofstuk 5 en bylae 6 uiteengesit.


