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HOOFSTUK  5

PROGRAMONTWERP VIR DIE EMPIRIESE NAVORSING

In hoofstukke 2 tot 4 is die volledige literatuurstudie gestel ten opsigte van die impak van kindermishandeling op die
pre-adolessent, die  bepaling van die Gestaltterapeutiese proses, die invloed van mishandeling op die ontwikkeling
van die kind en die vasstelling van spelterapeutiese vorms en tegnieke wat in die spelterapeutiese program benut
kan word. In Hoofstuk 5 beskryf die empiriese ondersoek ten opsigte van die programontwerp vir die

navorsingstudie.

Die navorsingsproses van die navorsingsverslag is volgens die beskrywende intervensieontwerp in die kwalitatiewe
benadering in 1.6 en 1.7 omskryf.  Die insameling van inligting vir die studie is in fase 2 van die intervensieontwerp

(volgens punt 1.6.2) uiteengesit wat gevolg word deur die ontwerp van en die vroeë ontwikkeling van die loodsonder-
soek (volgens punte 1.6.3 en 1.6.4). Die ondersoek is  gerig op die ontwikkeling van 'n spelterapeutiese program vir
die emosioneel beseerde pre-adolessent vanuit die Gestaltbenadering.

In hierdie hoofstuk word die spelterapeutiese program wat getoets is met doel en doelwitte uiteengesit soos dit deur
elke spelterapeut met elke respondent per sessie toegepas is – vergelyk die gevorderde ontwikkelingsfase in 1.6.5
van die intervensieontwerp.  Die vordering van die pre-adolessent se funksionering met die toepassing van die
program is in punt 1.5.4 bespreek.  Die resultate wat met hierdie empiriese ondersoek bereik is, word dan in hoofstuk

6 weergegee.

Hoofstuk 5 stel dus die voorwaardes wat gegeld het tydens die empiriese ondersoek waar 10 terapeute wat die
Gestaltbenadering gevolg het, binne die tydvak van Julie 2003 tot September 2003 diens verleen het aan 22 emo-

sioneel beseerde pre-adolessente wat by die maatskaplikewerkkantore van die SAVF-kantore van die Limpopo-
Provinsie  en by FAMSA beskikbaar was.

Die navorser het tydens die voorondersoek 'n spelterapeutiese program toegepas soos dit in punt 1.6.4 beskryf is.

Die impak van die voorlopige program op die funksionering van die pre-adolessent is deur die CFI-JPRIM/CFI-
SPRIM 2003 in bylae 1 en 2 en 'n Oaklander-assesseringsriglyn in bylae 3 deur 'n voor- en natoetsing getoets en as
deel van die resultate in hoofstuk 6 ingewerk by die gevorderde spelterapeutiese program wat met elkeen van die 22
respondente deurgewerk is.

Die spelterapeutiese program, CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys en Oaklander-assesseringsriglyn is as rekordhouding-
en metingsinstrumente van die program benut (volgens die ontwerp van die waarnemingsisteem in die intervensie-
ontwerp van die navorsing in 1.6.3.1). Die resultate van die program en die metingskale word in hoofstuk 6 uit-

eengesit.
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Die doel en doelwitte van die navorsing (volgens punte1.3-1.4) word in verband gebring met die empiriese navorsing
deur elke sessie in die spelterapeutiese program se eie doel en doelwitte te formuleer.

5.1 DOEL VAN  SPELTERAPEUTIESE PROGRAM

Die doel van die spelterapeutiese program is dieselfde as die doel van die studie, naamlik om 'n spelterapeutiese
program te ontwikkel vir die emosioneel beseerde pre-adolessent vanuit die Gestalt-perspektief en die daarstelling
van die program om ten einde die benuttingswaarde daarvan te bepaal.

Ten einde die doel te bereik, is die volgende stappe in die fase van ontwerp, vroeë ontwikkeling en loodsondersoek
gevolg:

• Die daarstelling van 'n spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-adolessent op grond van
'n literatuurstudie deur die benutting en terapeutiese waarde van 'n  spelterapeutiese program met die
emosioneel beseerde pre-adolessent-binne-mishandeling vanuit die Gestaltbenadering te integreer.

• Die toepassing van 'n doelgerigte steekproef wat in punte 1.9 en 1.10 volledig bespreek is

• Die implementering van die voorlopige spelprogram is in punt 1.6.4 bespreek.

•  Die beskrywing van deelnemende waarneming in  elke sessie van die kwalitatiewe navorsing is deur middel
van die aktiwiteitsprogram van elke gevallestudie weergegee.

• Die analisering van die navorsingsresultate in hoofstuk 6 word uiteengesit aan hand van kategorieë en sub-

kategorieë vanuit die literatuurstudie en in die Schoemanmodel geïntegreer.

• Die meting van die waarde van die program vir die funksionering van die kind is deur 'n voor- en natoetsing
deur die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM  vraelyste en Oaklander-assesseringsriglyn in sessie 1 en 8 bepaal.

Die doel en doelwitte van die program word in die onderskeie sessie by elke aktiwiteitsprogram uiteengesit. Die
aktiwiteitsprogram is in agt sessies verdeel. Elke sessie word volgens die fase, temadoel, doelwitte en
aktiwiteitsprogram uiteengesit.  Die aktiwiteitsprogramme is ingesluit as bylae 6 en word dus nie hier herhaal nie.

5.2 FASE 1: VERHOUDINGSBOU EN VASSTELLING VAN DIE KIND SE PROSES

Dit is die fase van bou van 'n terapeutiese verhouding, vasstelling van die kind se proses en kontakmaking met hom-
self deur middel van liggaamlike en sensoriese kontak waaruit hy 'n sin vir homself ontwikkel. Die fase word deur

sessies 1 en 2 ondervang.
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5.3 SESSIE 1: DIE KIND LEER HOMSELF KEN

Tydens die sessie word vasgestel hoe die kind homself ervaar. Dit word bepaal deur middel van sensoriese kontak,

onvoltooide sinne en die invul van die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-skale. Die Gestaltproses word deur middel van die
assesseringsriglyn voltooi.

5.3.1     Doel

Die doel van die sessie behels terapeutiese verhoudingsbou deur die benutting van sensoriese kontakmaking en
spelaktiwiteite om bewussynsverhoging by die kind te ontwikkel.

5.3.2 Doelwitte

• Verduideliking van die spelterapeutiese proses.

• Stel van grense ten opsigte van die spelterapie.

• Toepassing van die aktiwiteitsprogram.

� Bekom van die kind se identifiserende besonderhede deur middel van die voltooiing van onvoltooide
sinne.

� Verhoging van die liggaamlike bewussyn deur die benutting van ballonne wat die kind laat ontspan en
in beheer van homself laat voel .

� Invul van die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys.
� Verhoging van emosionele bewuswording deur die vasstelling waarvan die kind in homself hou en wat

hy graag wil verander.
� Bewerkstelliging dat die kind veilig voel deur  sy veilige plek te bepaal en sy drie grootste wense te

teken.

5.3.3   Aktiwiteitsprogram

Die aktiwiteitsprogram vorm deel van die spelterapeut se deelnemende waarneming tydens sy kwalitatiewe
navorsing en dien as rekordhouding vir elke gevallestudie(bylae 6). Die program word met behulp van die
onderstaande stappe uitgevoer.

5.3.3.1  Onvoltooide sinne

Die doel van die onvoltooide sinne in vraag 1.2.1 (bylae 6.1) is om die identifiserende besonderhede van die kind te
bekom. Hierdeur word die kognitiewe ontwikkeling van die kind en 'n deel van sy proses vasgestel.
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5.3.3.2  Geslag van kind

Die geslag van die respondente word in vraag 1.2.2 (bylae 6.1) bepaal om vas te stel of daar enige korrelasie tussen
geslag en voorkoms van mishandeling is.

5.3.3.3  Die kind se funksionering in die gesin en groter familie

Uit die kind se gesinsamestelling (vrae 1.2.3 tot 1.2.5; bylae 6.1) word bepaal in watter gesinsamestelling die meeste
emosionele mishandeling voorkom en hoe hy sy gesin ervaar. Sy bewussynverhoging van homself in sy gesin word
ook vasgestel.

Die doel is om identifiserende besonderhede van die kind se familiesamestelling – ook byvoorbeeld grootouers -- te
bekom en om die kind se bewussyn te verhoog waar hy homself in die familie plaas en ervaar. Die kind se proses
ten opsigte van tekenvaardighede en voor- en afkeure kan ook deur die skets vasgestel word.

5.3.3.4   Aktiwiteite waarvan die kind hou

Die doel van die aktiwiteite in vraag 1.2.6 (bylae 6.1)  is om die terapeut te help om die kind se proses vas te stel en
homself bewus te maak van positiewe aktiwiteite wat hy moontlik kan benut vir selfvertroeteling.

 5.3.3.5   Belangrike mense

Uit vraag 1.2.7 (bylae 6.1)  word bepaal watter hulpbronne in die terapeutiese proses benut kan word in die onder-

steuning van die kind en by wie hy veilig voel.

5.3.3.6  Troeteldiere

Die doel van vraag 1.2.8 (bylae 6.1)  is om die kind se belangstelling te bepaal in diere wat deel van sy proses vorm.

5.3.3.7   Beste maats

Die doel van vraag 1.2.9 (bylae 6.1)  is om die kind se sosialiseringsproses vas te stel.

5.3.3.8  Belewing van vrae ten opsigte van homself en sy familie

Die doel vraag 1.2.10 (bylae 6.1)  is dat die terapeut 'n geheelbeeld kan vorm oor hoe die kind homself beleef in sy
eie aktiwiteite, familie en maats.
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5.3.3.9   Ontspanningsaktiwiteite ten opsigte van sensoriese kontak

Die doel van die ontspanningsaktiwiteit vrae 1.2.11-1.2.15 (bylae 6.1)  is om verhouding te bou met die kind. Sy

proses ten opsigte van sy liggaamsfunksies word hierdeur vasgestel. Die kind se bewussyn ten opsigte van sy eie
emosionele ervaring begin ook by die aktiwiteit ontwikkel. Die kind word ook bewus van sy fisiese funksies.

5.3.3.10 Invul van die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys

Die vraelys se doel is om te dien as meting van die kind se funksionering voor en ná die spelterapeutiese program.
Die vraelyste en antwoordblaaie word as bylaes 1 en 2 aageheg.

5.3.3.11 Bepaling van die kind se emosionele ervaring van sy liggaam, persoonlikheid en emosies

Die doel van vraag 1.2.17 (bylae 6.1)  is om die kind se bewussyn te verhoog ten opsigte van sy eie positiewe
ervaring van homself en sy gesin en om sy emosionele bewussyn te verhoog. Kleur dien as hulpmiddel vir die
uitoefening van 'n keuse in die besitneming oor die emosie.

5.3.3.12  Veranderinge wat die kind wil aanbring ten opsigte van sy, liggaam, persoonlikheid en gesin

Die doel vraag 1.2.18 (bylae 6.1)  is om die kind se gevoelsvlak van verandering aan te toon.

5.3.3.13 Besitneem van die bogenoemde projeksie

Op hierdie stadium beoordeel die terapeut of die kind besit geneem het van die projeksie in vraag 1.2.19 (bylae 6.1).

5.3.3.14 Gevoelens waarmee geïdentifiseer word

Na aanleiding van die vorige emosionele response behoort die kind sy emosies identifiseer.  Die betrokke vraag
word as opsomming van die emosies gevra.

Die doel van die aktiwiteit  in vrae1.2.20 en 1.2.21 (bylae 6.1) is om die kind van sy eie emosie in die hier en nou

bewus te maak.

Die terapeut moet dan by vraag 1.2.22 (bylae 6.1) evalueer of die kind 'n keuse kon uitoefen ten opsigte van sy
emosionele ervaring en kleure.  Die doel is om te bepaal of die kind oor die vermoë en selfvertroue beskik om 'n
keuse uit te oefen en of die terapeut meer bemagtigend in die terapie sal moet verleen.
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5.3.3.15 Die kind se wense

Die doel van die aktiwiteit in vraag 1.2.23 (bylae 6.1)  is om by die kind 'n bewustheid te kweek van plekke waar hy
self iets kan doen om homself veilig en gelukkig te laat voel.

5.3.3.16 Oudersdomsgepaste reaksie

Die doel van vraag 1.2.25 (bylae 6.1) is om die terapeut te rig in sy aanbieding van die program, en te help met die
kind se prosesvasstelling.

5.3.3.17  Huidige neurosevlak

Vraag 1.2.26  (bylae 6.1)  is bedoel om die weerstandsvlak van die kind vas te stel (Perls 1976:59) en die terapeut te
help beplan vir die volgende sessie.

5.3.3.18 Verhoudingsbou

Die doel van vraag 1.2.27 (bylae 6.1)  is dat die terapeut homself moet rig ten opsigte van sy eie kontakmaking in die
ek-jy-verhouding met die kind.

5.3.3.19 Vasstel van die kind se proses

Vraag 1.2.28 (bylae 6.1)  het ten doel dat die terapeut self moet evalueer watter eienskappe hy in die sessie van die

kind kon vasstel om sy terapie daarvolgens te rig.

5.4 SESSIE TWEE:  DIE KIND LEER KEN SY EMOSIES

In die sessie word die kind se emosionele bewuswording en die omgewingsinvloed daarop bepaal.

5.4.1 Doel

• Holistiese beeldvorming van die kind se denke, emosies en liggaamlike gewaarwording, met die doel
om  integrasie te bereik.

• Selfaktualisering deur besitneming van emosies en watter gedrag daaruit voortvloei.

5.4.2 Doelwitte

• Benutting van musiek om sensoriese en emosionele vaardighede in kontak te verhoog.

• Besitneming van emosies.

• Integrasie van verskillende emosies wat aanleiding gee tot die kind se gedrag.
• Bemagtiging van optrede na aanleiding  van sy keuse.
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5.4.3 Aktiwiteitsprogram

Die leidrade en hulpmiddels is op die riglyn aangedui.

Die program word met behulp van die volgende stappe gevolg.

5.4.3.1 Sensoriese kontakmaking deur musiek te speel.

Die doel van die aktiwiteite by vrae 2.2.1 tot 2.2.3 (bylae 6.2)  is om die kind se sensoriese kontakmaking en bele-
wing te verhoog deur die benutting van musiek soos in punt 4.2.3.3 uiteengesit is.

5.4.3.2  Die kind se huidige gemoedstoestand en proses

Die doel van vraag 2.2.4 en 2.2.5 (bylae 6.2)  is om te kyk of die kind se bewussynsvlak van sy eie ervaring verhoog.

5.4.3.3  Sterkste emosies en wie daartoe aanleiding gee

Die doel van vrae 2.2.7  tot  2.2.9 (bylae 6.2) is om 'n opsomming te maak van wie die meeste aanleiding gegee het
tot gedrag en emosie in vraag 2.2.6 (bylae 6.2)  by die verskillende musiekinstrumente na vore gekom het.

5.4.3.4 Kleiprojeksie

Die doel van aktiwiteit in vrae 2.2.10  tot 2.2.14 (bylae 6.2)  is om die kind se bewustheid te verhoog oor hoe hy nou
voel, om vas te stel of hy besit kon neem van die projeksie (eie emosie en gedrag) en of hy alternatiewe gedrag kon
bepaal vir die uitoefening van sy emosie by die huis.  Die kind moet hierdeur bemagtig word om sy eie emosie, na
aanleiding van die projeksie in vraag 2.2.6 (bylae 6.2), te hanteer deur alternatiewe gedragsoptredes in te oefen wat

ook by die huis uitvoerbaar is.

5.4.3.5  Evaluering van verskeie aspekte

Die doel van die sessie is om die kind se emosionele bewussyn te verhoog.  Dit word na aanleiding van vrae 2.2.15
tot 2.2.22 (bylae 6.2)  gedoen.  Die evaluering raak

• die kind se identifisering en besitneming van eie emosies;

• sy  verhoging in die emosionele bewuswording;

• die kind se bewussyn dat gedrag uit sy emosionele ervaring vloei;

• integrasie wat plaasgevind het tussen die kind se emosies en gedrag; 

• die vraag of die kind in staat was om keuses uit te oefen ten opsigte van die bepaling van gepaardgaande
emosies;
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• die tegnieke wat benut is om die doel van die sessie te bereik (veral gevra om die terapeut se eie bewussyn
te verhoog in die benutting van tegnieke tydens die terapeutiese sessie);

• die vermoë van die kind om sy veilige plek vir die uitleef van sy emosies te bepaal;

• die kind se neurosevlak (om die weerstandsvlak van die kind vas te stel en die terapeut te help beplan vir die
volgende sessie);

• die kontak wat die terapeut met die kind kon opbou (sodat die terapeut homself moet rig ten opsigte van sy
eie kontakmaking in die ek-jy-verhouding met die kind) en

• vasstelling van die eienskappe van die kind se proses (sodat die terapie daarvolgens gerig kan word).

5.5 FASE 2: DIE KIND SE BEWUSWORDING VAN SY OMGEWINGSVERHOUDINGS

In dié fase word die kind se bewussyn verhoog ten opsigte van sy verhoudings met sy omgewing. Die fase word deur
sessie 3 ondervang.

5.6 SESSIE 3: DIE KIND SE VERHOUDINGS MET SY OMGEWING

In dié sessie word die kind se verhouding met die mense in sy omgewing vasgestel.

5.6.1 Doel

• Verhoging van die kind se kontakmaking met homself en sy omgewing en hom in staat  te stel om sy
emosionele ervaring daarmee te integreer.

• Verhoging van sy selfaktualisering deur eie integrasie met sy emosionele belewenis van sy omgewing.

5.6.2 Doelwitte

• Versterk sensoriese en liggaamlike kontak.

• Koppel emosionele kontak deur reuk en tekstuur aan emosionele ervaring.

• Benut humor.

• Projeksievorming deur die benutting van die sandbak om die volgende vas te stel:
o Met wie die kind 'n verhouding het.
o Die gedragsuitinge tussen die persone.
o Watter emosies die kind in sy verhoudings beleef .
o Watter gedrag die kind kan vorm om die emosies en verhouding positief te hanteer.

• Integrasie tussen sy eie emosionele belewenis op die verhoudings in sy omgewing.

• Selfbeeldbou deur keuse, vryheid, beheer en selfregulering volgens punt 4.2.7.2.4.
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5.6.3. Aktiwiteitsprogram

Die program word met behulp van die volgende stappe gevolg.

5.6.3.1  Belewing van 'n positiewe emosie in die prentjie of fantasiemetafore

Die doel van die huiswerkbespreking (vraag 3.2.1 en 3.2.2, bylae 6.3) is om die belangrikheid van die vorming van 'n
eie veilige plek as deel van sy proses te vorm en dat die kind self in staat is om dit te skep.

Die terapeut bepaal uit die gesprek met die kind wat hy geniet om te doen, die doel is dat hy dit later kan benut om

die kind te bemagtig in die hantering van sy eie emosies.

5.6.3.2 Verhoging van die kind se bewussyn

Die doel van die lemoenaktiwiteit  in vraag 3.2.3 van bylae 6.3 is om die kind se bewussyn ten opsigte van sy
sensoriese ervaring te verhoog deur die benutting van die verskillende dele van die lemoen, en daardeur ook vas te
stel of die kind sensories in kontak is met homself. 

5.6.3.3 Sandbakprojeksie

Deur die sand te bevoel, word die sensoriese stimulasie verhoog volgens vraag 3.2.6 van bylae 6.3.  Die
diere/voorwerpe wat die kind kies om 'n prentjie in die sand te maak, word afgeneem of geteken om aan die terapeut

'n beeld te gee van die uiteensetting van watter diere die kind benut het.

5.6.3.4 Oaklander-stappe vir die besitneming van die projeksie

Die doel is om die 14 stappe van Oaklander (1988: 53-56) toe te pas soos dit in 3.5.4 beskryf is en in vrae 3.2.5 tot

3.2.20 van bylae 6.3 benut is, sodat

• beoordeel kan word wat die kind se belewing van die diere is;

• die bewussyn van die interaksiepatrone tussen diere verhoog kan word;

• die diere se emosionele reaksie tydens die interaksie geïdentifiseer kan word;

• die kind reeds in die fantasie bewus gemaak kan word van emosie wat 'n mens ervaar as gevolg van inter-
aksie met ander persone;

• die wyse waarop die diere hulle emosies en reaksies in die fantasiespel uitspeel, bepaal kan word (die kind se

bewussyn word deur fantasie so verhoog dat hy reageer na aanleiding van die emosie wat hy ervaar);

• vasgestel kan word met wie hy identifiseer in die projeksie;
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• die kind nou besit kan neem van sy sandbakprojeksie;

• die kind se eie bewussyn van sy emosie in sy emosionele ervaring teenoor die ander diere bevorder kan word;

• die kind se eie bewussyn van sy gedrag  kan verhoog na aanleiding van 'n emosionele ervaring as die kind sy

emosies teenoor die ander diere uitspeel;

• die kind 'n emosionele ervaring kan beleef nadat hy die ander diere ook verpersoonlik het (sodat die kind nou
met sy eie bewuswording ten opsigte van sy  verhoudings in die omgewing identifiseer en besluit tot watter
gedrag dit aanleiding gegee het);

• integrasie tussen sy emosionele belewenis en die invloed van sy omgewing kan plaasvind (deur te bepaal of

die kind se bewussyn so verhoog is dat hy self integrasie tussen die omgewingsfaktore kon identifiseer wat tot
sy  emosionele ervaring aanleiding gegee het);

• die kind self kan besluit op alternatiewe gedrag oor hoe hy die emosie gaan hanteer wat deur die persoon ver-
oorsaak is;

•  hy besit kan neem van sy keuse (sodat die terapeut die gedrag waarop die kind besluit, kan inoefen sodat hy
in staat is om dit by die huis te gaan uitoefen) en

• bepaal kan word of die kind selfondersteunend ten opsigte van sy eie emosie kan optree deur 'n bepaalde ge-
dragsaktiwiteite uit te voer.

5.6.3.5 Evaluering van projeksie

Na aanleiding van die projeksie evalueer die terapeut die volgende aspekte in vrae 3.2.22 tot 3.2.28 (bylae 6.3).

• selfaktualisering lei tot selfbeeldverhoging kan lei deur aan die kind beheer te gee;

• bepaal kan word watter tegnieke die terapeut benut het om die doel van die sessie te bereik (sodat die tera-
peut se eie bewussyn verhoog kan word in die benutting van tegnieke tydens die terapeutiese sessie);

• vasgestel kan word of die kind sy veilige plek (waar hy homself kan uitleef en weer sy balans kan herstel) be-
nut tot selfvertroeteling van sy emosionele ervaring;

• die kind se huidige vlak van neurose (Perls 1976:59) bepaal kan word (vasstelling van die kind se weerstands-
vlak ten einde die terapeut te help beplan vir die volgende sessie;

• te evalueer of die terapeut daarin kon slaag om 'n kontak  met die kind  op te bou (met die doel dat die tera-
peut homself moet rig ten opsigte van sy eie kontakmaking in die ek-jy-verhouding met die kind) en

• vas te stel of die terapeut  sekere eienskappe van die kind se proses verder kon bepaal:  die terapeut  moet
self evalueer watter eienskappe hy in die sessie van die kind kon vasstel om sy terapie daarvolgens te rig.
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5.7 FASE 3: DIE KIND SE BESITNEMING VAN SY ONVOLTOOIDHEID

Sessie 4 en 5 is die fase van die besitneming van sy onvoltooidheid en die bepaling van alternatiewe. Die
belangrikheid van selfvertroeteling word as deel van die pre-adolessent se proses geassimileer.

5.8 SESSIE 4: DIE KIND IS TEN VOLLE BEWUS VAN SY ONVOLTOOIDHEID EN WAT AANLEIDING
DAARTOE GEGEE HET.

In die sessie neem die kind besit van sy onvoltooidheid deur middel van die metafoor.

5.8.1 Doel

• Instaatstelling van die kind om kontak te maak met sy onvoltooide behoefte, deur die verhoogde
bewussyn ten opsigte van sy belewing van sy situasie en wat daartoe aanleiding gegee het.

• Die bepaling van moontlike alternatiewe in die hantering van die situasie en watter omgewings-

hulpbronne beskikbaar is om die kind by te staan.

5.8.2 Doelwitte

• Emosionele en sensoriese kontakmaking.

• Bring die kind in kontak met sy situasie en emosionele belewenis wat moontlik aanleiding kon gegee
het tot sy eie onvoltooidheid.

• Insigontwikkeling by die kind ten opsigte van sy gedragsvorming.

• Bemagtiging deur bepaling van alternatiewe met die uitoefening van keuses en verantwoor-
delikheidsneming.

• Die bou van sy selfbeeld en ontwikkeling van potensialiteit om die situasie te hanteer.

• Ontwikkeling  van selfvertroetelingsaksie by die kind.

5.8.3 Aktiwiteitsprogram

Die program word deur elke spelterapeut deur die volgende stappe gevolg.

5.8.3.1 Sensoriese kontakmaking deur middel van verskillende reuke

Die doel van die aktiwiteit in vrae 4.2.1 en 4.2.2 (bylae 6.4) is om die kind sensories in kontak te bring met sy
omgewing deur middel van verskillende reuke wat in  die huis kan voorkom.  Die terapeut evalueer dan:

• of die sensoriese kontakmaking bereik kon word (want die doel is om die kind se sensoriese bewussynsvlak te
verhoog);
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• of  die kind die emosies by die verskillende karakters kon identifiseer word en kon vasstel tot watter reaksie dit
aanleiding gee (verhoging van die kind se bewussyn ten opsigte van sekere gedrag wat deur emosies
veroorsaak word) en

• of die kind kon vasstel watter vorm van interaksie tussen die karakters voorkom (sodat dit die kind se be-
wussyn van interaksie tussen mense verhoog en hy in sy eie omgewing daarmee kan identifiseer.

5.8.3.2 Emosionele  kontakmaking met metafore of drome

Die doel is om uit sessie 4 se vrae 4.2.3 tot 4.2.18 (bylae 6.4) die emosionele bewussyn van die kind te verhoog
sodat hy in staat is om met sy eie emosies kontak te maak.  Die terapeut evalueer dan:

• of die kind die metafoor of droom in kontak kon bring met sy eie onvoltooidheid, want die verhoging van die

kind se emosionele bewussyn moet hom laat kontak maak met sy eie onvoltooidheid;

• of die kind homself kon identifiseer met die metafore of droom deurdat die kind sy eie assosiasie daarmee ge-
maak het;

• wat die kind se eie emosionele belewenis van die projeksie is sodat die kind se eie emosionele identifisering

van sy belewing van die onvoltooidheid vasgestel kan word;

• of daar emosies is wat met mekaar in gesprek kan tree sodat die kind se emosionele bewussynservaring
verhoog kan word deur middel van gedramatiseerde spel (soos in vraag 4.2.7; bylae 6.4 beskryf);

• die emosies waarmee die kind die gedramatiseerde spel wil uitvoer en watter soort einde die kind self vir die

metafore / droom wil maak – die doel is dat die kind self  'n opsie kies waarvolgens hy graag wil optree;

• of selfaktualisering plaasgevind het sodat bepaal kan word of die kind selfondersteunend ten opsigte van sy
eie emosie kan optree deur 'n bepaalde gedragsaktiwiteite uit te voer;

• of die kind se selfbeeld verhoog is deur aan hom beheer te gee, want selfaktualisering lei tot selfbeeldverho-

ging (volgens punt 4.1.7.2.4 waar dit volledig bespreek is) en

• of die kind sy veilige plek benut het tot selfvertroeteling van sy emosionele ervaring, want die doel is dat die
kind 'n plek identifiseer waar hy homself kan uitleef en weer sy balans kan herstel volgens punte 3.5.11 en
4.2.8.

5.8.3.3 Tegnieke benut in die gedramatiseerde spel

Die doel van vraag 4.2.19 (bylae 6.4) is dat die terapeut die kind deur middel van die Gestaltdialoogtegniek (volgens
punt  3.4.1) moet bemagtig in die hantering van die gedramatiseerde spel met emosies.  Die terapeut identifiseer dus
self een of meer tegnieke wat hy benut na aanleiding van die teorie soos dit in punt 3.4.1 uiteengesit is.
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5.8.3.4 Neurosevlak

Perls (1976:59) se vlak van neurose in vraag 4.2.20 (bylae 6.4)  word benut om die weerstandsvlak van die kind vas

te stel en die terapeut te help beplan vir die volgende sessie.

5.9 SESSIE 5: DEURWERK VAN DIE KIND SE ONVOLTOOIDHEID EN BEMAGTIGING OM DIT TE  HANTEER

In dié sessie werk die kind sy onvoltooidheid deur met die persoon/aspek wat die monster in sy lewe is soos dit in
punt 3.4.6.2 omskryf is en die aanleer van die hanteringsmeganisme deur middel van die leëstoel soos in punt 3.4.3
beskryf.

5.9.1 Doel

Die kind word in hierdie sessie in staat gestel om sy onvoltooidheid, wat sy emosionele bewussyn verhoog, te
identifiseer deur middel van die monstertegniek en deur die leëstoel daarmee in gesprek te tree.

5.9.2 Doelwitte

• Bewuswording van die negatiewe sensoriese ervaring of emosies.

• Bemagtiging deur middel van dieleëstoel om die onvoltooidheid te hanteer.

• Besit van projeksie waar selfbemagtiging, selfondersteuning en  selfaktualisering plaasvind.

• Bepaling van sy veilige plek waar hy van sy eie spanning kan ontlaai.

5.9.3 Aktiwiteitsprogram

Dit word benadruk dat die kursief gedrukte woorde as leidrade dien vir die spelterapeut wat die
Gestalbenaderingsproses in die sessie bepaal.  Die spelterapeut vul self dié dele in na aanleiding van die kind se eie
reaksie en dis nie 'n interpretasie van die terapeut se mening op die aktiwiteitsprogram nie.

Die terapeut volg die volgende stappe van die program met die kind:

5.9.3.1 Sensoriese kontak deur middel van marsklei

Sensoriese kontak geskied deur middel van die hantering van marsklei (koue glibbeige klei wat sleg ruik ) wat die
ervaring reuk en tas verhoog. (As marsklei nie bekombaar is nie kan klei hanteer soos deur Oaklander (1988:69) in
punt 4.2.3.2.2 omskryf is benut word).  Die doel van die sensoriese aktiwiteit is om die kind se eie bewussynsvlak te
verhoog ten opsigte van dit wat vir hom onaangenaam is en sy onvoltooidheid veroorsaak.
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5.9.3.2 Bepaal wat 'n monster is

Wat ’n monster is word in vrae 5.2.4-5.2.18(bylae 6.5) bepaal. Die doel is om die kind sensories in kontak te bring

met die fantasering van 'n monster en om dan die emosionele reaksie wat 'n monster by die kind veroorsaak, vas te
stel.  Vrae wat hier beantwoord moet word, is of die kind sensoriese kontakmaking kon bereik deur die ervaring van
die marsklei en monster (wat die kind se sensoriese bewussynsvlak verhoog), of hy 'n monster kon teken of uit klei
maak (die kind se sensories ervaring word in sy eie monster projekteer) en om dan sy ervaring van sy eie projeksie
met hom te bespreek met betrekking tot hoe lank die monster in die kind se lewe bestaan, wie almal van die monster

se bestaan weet, of daar fisiese aspekte of gesindhede in die monster is wat die kind bang maak.  Dit sal veral na
vore kom in vrae oor of die kind bereid is om die res van sy lewe saam met die monster te leef, in wat die monster se
naam is en hoe oud die kind was toe hy die monster leer ken het.

5.9.3.3 Bepaal die kind se emosionele gevoelens teenoor die monster

Bepaal watter emosionele gevoelens die kind teenoor die monster identifiseer deur hom sy gevoelens te laat teken of
uit klei te vorm (vrae 5.2.19-.2.20, bylae 6.5).  Die doel is dat die kind se emosionele bewussyn van sy eie gevoelens

verhoog word.

5.9.3.4 Bepaal of daar iets in die kind se lewe is wat soos die monster is

Die doel is dat die kind die projeksie besit en in kontak is met die persoon of dit wat die mishandeling veroorsaak
het(vrae 5.2.21-5.2.21, bylae6.5).

5.9.3.5 Bepaal watter emosie die kind teenoor die persoon of iets ervaar

Die doel van vraag 5.2.22 (bylae 6.5) is om die kind se bewussyn ten opsigte van sy eie emosionele ervaring van die
mishandeling te verhoog.

5.9.3.6 Plaas die monster in die leëstoel

Die doel is om dit wat die onvoltooidheid of mishandeling veroorsaak het in dieleëstoel te plaas soos in punt 3.4.3

beskryf en hierdeur die kind in staat te stel om in gesprek te tree met die persoon of onvoltooidheid wat daartoe
aanleiding gegee het.   Die sessievorm bevat 'n leidraad in punt 5.2.23 (bylae 6.5)  wat die navorser in die
voorondersoek met groot sukses benut het waar kinders nie van twee stoele gebruik wou maak nie.
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Die leëstoeltegniek verhoog die kind se eie emosionele bewuswording te verhoog na aanleiding van die gedrag van
die persoon (mishandelaar of oorsaak tot mishandeling) deurdat die kind die gedrag identifiseer wat die kind laat dink
hy is soos die monster  en dit toon watter emosionele belewenis die kind ervaar na aanleiding van die gedrag van die

persoon (vrae 5.2.24-5.2.25, bylae 6.5).

5.9.3.7 Die terapeut evalueer (Vrae 5.2.26-5.2.42, bylae 6.5)

• of die kind die semantiese opklaring kon uitvoer (want die doel is dat die terapeut die kind daartoe moet

bemagtig);

• of die kind sy emosie kon verbaliseer en uitspeel (wat hy deur middel van samevloeiing van die tera-
peut behoort te kon doen);

• of die kind – deur te skuif na die persoon se stoel en self op sy  emosies te antwoord – die ander
persoon se rol kon vertolk en self die rolle tot 'n ooreenkoms kan bring (iets wat veral benut word by
kinders wat te emosioneel is en nie namens die ander persoon kan optree nie. Die kind vertolk die rol

net deur emosionele uiting aan sy eie gevoelens te gee deur op die gedrag van die ander persoon te
identifiseer, maar die terapeut kan die kind help deur die benutting van moontlike stellings oor hoe die
ander persoon kon optree na aanleiding van inligting wat die terapeut reeds in die vorige vrae van die
sessie bekom het)

• wat die kind se emosionele ervaring tydens die twee gesprek tussen hom en die persoon is, want die
doel is om die kind se emosionele bewussyn te verhoog met verloop van die dialoog en om self die
verandering in emosies te identifiseer;

• of die kind self kan bepaal watter verwagtings hy aan die ander persoon stel om die optrede by die
persoon te bekom sodat aan die kind verantwoordelikheid gegee word vir sy eie optrede in die situasie
(Die terapeut  kan ’n stelling maak  na aanleiding van die inligting wat hy van die kind in die vorige

sessies bekom het ten opsigte van sy eie bemagtigende gedrag);

• of selfondersteuning en selfaktualisering plaasgevind het na aanleiding van die kind se vermoë om 'n
eie optrede in die vorige vraag te bepaal en daarvoor verantwoordelikheid te aanvaar;

• wat die huidige gevoel van die kind is -- die doel is om die kind bewus te maak van sy eie emosionele
gevoel nadat hy deur die leëstoel gewerk het . Die terapeut kan ook hier vasstel of daar nog enige
onverwerkte gevoelens ten opsigte van die aspek voorkom;
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• of die kind die ander persoon se rol kan speel en aan hom vertel – of skryf of 'n prentjie teken aan
homself -- hoe hy nou  oor die kind voel;

• wat die kind aan die persoon terugsê om aan hom selfverantwoordelikheid en selfbeheer terug te gee;

• of die kind deur die dialoog met die ander persoon bemagtig is;

• of selfaktualisering plaasgevind het sodat bepaal kan word of die kind selfondersteunend ten opsigte

van sy eie emosie kan optree deur in dialoog met die persoon te gaan en te besluit watter gedrag hy
van homself en die persoon verwag;

• of die kind se selfbeeld verhoog is, want selfaktualisering lei tot selfbeeldverhoging -- die kind se

beheer is ook in vraag 5.2.35 - 5.2.37(bylae 6.5) aan hom teruggegee deurdat hy self kon besluit wat
die persoon en hyself moet doen;

• watter tegnieke die terapeut benut het om die doel van die sessie te bereik (om die terapeut se eie

bewussyn te verhoog in die benutting van tegnieke tydens die terapeutiese sessie;

• of die kind sy veilige plek benut tot selfvertroeteling van sy emosionele ervaring – die veilige plek waar
hy homself kan uitleef en weer sy balans kan herstel volgens punte  3.5.11 en 4.2.8 en

• op watter vlak van neurose (Perls 1976:59)  die kind tans is (om die weerstandsvlak van die kind vas te
stel en die terapeut te help beplan vir die volgende sessie).

5.10 FASE 4: DIE KIND DEUR DIE BENUTTING VAN SY EIE POTENSIALITEITE BEMAGTIG WORD
WAARDEUR SELFAKTUALISERING EN VERANTWOORDELIKHEIDSNEMING PLAASVIND

In sessie 6 en 7 is die doel, dat die kind se eie potensialiteite bemagtig word, om te lei tot self aktualisering en
selfverantwoordelikheid.

5.11  SESSIE 6: DIE KIND WORD DEUR MIDDEL VAN SY EIE POTENSIALITEITE BEMAGTIG

In dié sessie ontwikkel die kind 'n verdere bewussyn van sy eie vermoë en eie persoonlikheid om verskillende si-
tuasies te hanteer. Die roosboomtegniek word benut soos dit in punt 3.4.6.1bespreek is.
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5.11.1  Doel

Die doel is dat die kind bemagtig word om sy eie potensialiteite te benut om sy onvoltooidheid te hanteer.

5.11.2 Doelwitte

• verhoging van sensoriese bewuswording deur tas-, reuk- en emosionele verbintenis.

• Bewuswording en bemagtiging van eie potensialiteit en hulpbronne om die onvoltooidheid  te hanteer.

• Selfbeeldbou deur die identifisering van eie potensialiteite.

• Verantwoordelikheidsneming vir eie optrede.
• Selfvertroetelingsaksie waar die kind sy potensialiteite kan uitleef.

5.11.3  Aktiwiteitsprogram

Die terapeut volg die volgende stappe van die program met die kind.

5.11.3.1. Sensoriese kontakmaking deur middel van die voel van verskillende teksture.

Die kind se bewussyn ten opsigte van sy eie ervaringswêreld te verhoog deurdat hy die roos en sy samestellende
dele voel, vasstel waaruit dit bestaan en hoe dit ruik(vraag 6.2.1; bylae 6.6).

5.11.3.2 Verhoging van die kind se sensoriese bewussyn ten opsigte van sy omgewing.

Die kind verhoog sy sensoriese kontak ook met 'n natuurlike roos / doringtak van vraag 6.2.3.-6.2.7(bylae 6.6) om die
kind in kontak met sy omgewing te bring.

5.11.3.3 Tekening van 'n roos / doringboom deur die kind.

Die doel is om die roosboom te benut as fantasie spelmedium (soos in punt  3.4.6.1 beskryf) en die kind hierdeur in
staat te stel om sy eie potensialiteite te benut in die hantering van sy onvoltooidhede – veral in die volgende verdere

ontleding: watter tipe roos- of doringboom dit is (swak/sterk) of die wortels van die  roos- of doringboom diep of swak
is, hoeveel rose of blomme en dorings daaraan is, of die dorings skerp of stomp is, of die omgewing waarin die roos-
of doringboom staan goed of sleg is, hoe die roos- of doringboom met ander plante oor die weg kom, of die roos- of
doringboom  'n goeie toekoms het, die plek waar die roos- of doringboom staan en wat alles rondom die roos- om

doringboom is(vrae 6.2.9-6.2.19, bylae 6.6).
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5.11.3.4 Bepaal of die kind se bewussyn ten opsigte van die funksionering van homself as die roosboom of do-
ringboom verhoog is.

Die doel is dat die kind nou besit neem van die projeksie(vrae 6.2.20 - 6.2.26, bylae 6.6).  Die bepaling word
vergemaklik deur vrae oor wat in die kind hom soos 'n roos of blom laat voel, of daar nog dorings is wat steeds steek
(sodat bepaal kan word of die kind nog onvoltooidhede het om te hanteer), watter emosie die dorings en wortels by
die kind laat ontstaan en watter optrede veroorsaak dat die kind die emosie ervaar, hom sterk maak ,sodat die kind
sy eie bedrewenheid en karaktereienskappe identifiseer om sodoende die bogenoemde optrede te kan hanteer, en

wie of  wat die kind kan help om sy potensialiteite te benut.

5.11.3.5 Bepaal watter emosionele ervaring die kind nou beleef.

Die doel is om die kind te bemagtig in die erkenning van sy eie emosionele belewenis nadat hy die projeksie voltooi
het.  Op grond daarvan en uit die maak van 'n roos word bepaal of daar integrasie plaasgevind het tussen die kind se
ervaring en sy eie vermoë om die dorings te hanteer (vrae 6.2.27 en 6.2.28, bylae 6.6).

5.11.3.6 Gee die gemaakte roos / doringtak saam huis toe en evalueer dan

• of die kind deur die roosboomfantasie bemagtig is om sy eie potensialiteite te benut volgens vraag
6.2.29(bylae 6) (na aanleiding van die kind se identifisering van eie karaktereienskappe en potensialiteite

in vrae 6.2.27 en 6.2.28, bylae 6.6);

• of selfaktualisering plaasgevind het (deurdat die kind selfondersteunend ten opsigte van die identifisering
van eie karaktertrekke en potensialiteite kan optree deur die hantering van sy eie onvoltooidhede) en

• of die kind se selfbeeld verhoog is deur aan hom beheer te gee (soos in punt 4.1.7.2.4 volledig bespreek

waar gestel word dat selfaktualisering lei tot selfbeeldverhoging. Die kind se beheer is ook in vrae 6.2.30
en 6.2.31(bylae 6.6) aan hom teruggegee deurdat hy self kon besluit oor watter potensialiteite en
karaktertrekke hy beskik, om sy onvoltooidheid te hanteer.

5.11.3.7 Evalueer verder

• watter tegniek benut is om die doel van die sessie te bereik (om die terapeut se eie bewussyn te verhoog
in die benutting van tegnieke tydens die terapeutiese sessie, vraag 6.2.32, bylae 6.6);

• of die kind sy veilige plek kon bepaal (vraag 6.2.33, bylae 6.6) waar hy sy eie potensialiteite en
karaktereienskappe kan uitleef en weer sy balans kan herstel volgens punt 3.5.11 en 4.2.8 en

• op watter vlak van neurose (Perls 1976:59)  die kind tans is, vraag 6.2.34 (bylae 6.6), -- die vraag is om
die weerstandsvlak van die kind vas te stel en die terapeut te help beplan vir die volgende sessie.
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5.11.3.8 Huiswerk

 Vir huiswerk in punt 6.2.35(bylae 6.6) moet die kind enige prente, waarvan hy hou, bymekaar maak vir die

spelmedium van die plakskildery van die volgende sessie.  Die terapeut kan ook prente saambring waarvan die kind
hou as die kind oor te min bronne beskik  om dit te bekom.

5.12       SESSIE 7: DIE KIND MAAK 'N PLAKSKILDERY VAN SY EIE POTENSIALITEITE

Sessie 7 se basis is 'n verdere bemagtigingstegniek om die kind se eie sterk punt te identifiseer deur middel van 'n

plakskildery soos in 4.2.3.2.1 as projeksie benut, en 4.2.6 as vorm van uitdrukking van sy eie emosionele gevoelens
wat beskryf word.

5.12.1 Doel

• Integrasie met sy omgewing deur middel van positiewe prente en die benutting om sy eie positiewe
vermoë en karaktereienskappe om homself met sy omgewing te integreer.

• Voorbereiding van die kind op terminering deur samevatting van sy potensialiteit en tot watter  gedrag

dit aanleiding  gee.

5.12.2 Doelwitte

• Identifisering van eie ervaring en van items of gebeure waarvan hy hou.

• Bemagtiging om sy positiewe eienskappe te benut in sy omgewing.

• Insigontwikkel in die ander se optrede en hoe hy daarop reageer.

• Bespreking van hanteringsstrategië en emosionele vaardigheid in die hantering van onvoltooidheid.

• Selfbeeldbou.

• Bepaling van veilige plek waar hy sy balans kan herstel.

5.12.3  Aktiwiteitsprogram

Die terapeut volg die volgende stappe van die program met die kind.
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 5.12.3.1  Sensoriese kontak deur vingerverf

Die doel van die vingerverf (vrae 7.2.1-7.2.4, bylae 6.7) is dat die kind deur sy tassintuig 'n eie skepping van homself

ervaar wat (slegs) aan homself uniek is en dat dit hom in staat sal stel om te bepaal hoe hy die verf ervaar het, asook
hoe die verf ruik ten einde te bepaal of die kind sensories in kontak is met  sy eie liggaamsreaksies en assosiasies
wat die kind gemaak het.

5.12.3.2  Bespreek die prentjies wat saamgebring is vir die plakskildery

Die doel is dat die kind in die projeksie sy eie plakskildery op die papier met sy handafdrukke maak van die prentjies
wat hy saamgebring het (vrae 7.2.5-7.2.7, bylae 6.7). As die kind nie prentjies saamgebring het nie, kan die terapeut
hom help prentjies soek in tydskrifte of op rekenaarprogramme. In die plakskildery kan nie meer as tien prentjies

benut word nie, omdat die tydsduur vir die sessies nie meer toelaat nie en die kinders se konsentrasievermoë
afneem.

Na aanleiding daarvan word vrae gevra in verband met elke prentjie se uniekheid (volgens die kind) en sterk

eienskappe (om aan die terapeut en kind 'n opsomming te verskaf van al die eienskappe wat hulle in die prentjies
geïdentifiseer het).

5.12.3.3 Bepaal watter van die eienskappe mense ook kan besit

Die kind moet self besluit watter eienskappe ook by mense in die prentjie voorkom (vraag 7.2.8, bylae 6.7).

5.12.3.4 Bepaal watter ooreenstemming daar is tussen eienskappe en pojeksie

Die terapeut plaas klem op die positiewe keuses wat die kind ten opsigte van prentjies gemaak het en bepaal of hy
ook die eienskappe sy eie kan maak.  In die proses word die kind bemagtig(vraag 7.2.9, bylae 6.7).

5.12.3.5 Bepaal of die kind alternatiewe kon bepaal as hy nie soos die prentjie wil wees nie

Die doel is as die kind die eienskap van die prentjie negatief ervaar, kan hy self 'n positiewe eienskap van homself
daarin plaas, dit wil sê wat hy liewer wil wees(vraag 7.2.10, bylae 6.7).

5.12.3.6 Bepaal die emosionele ervaring wat die kind openbaar ná die projeksie

Die doel is om die kind se emosionele bewussyn te verhoog(vraag 7.2.11, bylae 6.7).
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5.12.3.7 Bepaal of die kind die projeksie besit

Die doel is of die kind daarin kon slaag om sy eienskappe in die prentjies van sy eie keuse raak te sien(vraag 7.2.12,

bylae 6.7).

5.12.3.8 Bepaal met wie die kind sy positiewe eienskappe kan deel

Die doel is dat die kind vrymoedigheid ontwikkel om die positiewe eienskappe uit te leef (vraag 7.2.13, bylae 6.7).

5.12.3.9 Bepaal waar die kind die eienskappe kan uitleef

Die doel is dat die kind self plekke kan identifiseer waar hy die eienskappe kan uitleef (vraag 7.2.14, bylae 6.7).

5.12.3.10 Evalueer of die kind deur die plakskildery bemagtig is om sy eie potensialiteite te benut

Die doel van die aktiwiteit is om die kind bewus te maak van die benutting van die eienskappe in die hantering van sy
onvoltooidhede.  Die bemagtiging word bepaal na aanleiding van die kind se identifisering van eie
karaktereienskappe en potensialiteite in vrae 7.2.9, 7.2.13 - 7.2.15(bylae 6.7).

5.12.3.11 Evalueer of selfaktualisering en integrasie plaasgevind het

Die doel word bepaal of die kind selfondersteunend ten opsigte van die identifisering van eie karaktertrekke en
potensialiteite en by wie en waar hy dit kan uitvoer(vraag 7.2.16, bylae 6.7).

5.12.3.12  Stel vas of die kind se selfbeeld verhoog, deur aan hom beheer te gee

Selfaktualisering lei tot selfbeeldverhoging wat in 4.1.7.2.4 volledig bespreek is. Die kind se beheer is ook in vraag

7.2.17 (bylae 6.7) aan hom teruggegee deurdat hy self kon besluit oor watter potensialiteite en karaktertrekke hy
beskik en by wie en waar hy dit kan uitvoer.  Ooreenkomstig 4.1.7.2.4 se kriteria bepaal die terapeut of die sessie
aanleiding gegee het tot selfbeeldverhoging.

5.12.3.13  Vasstelling van die tegniek wat die terapeut benut het om die doel van die sessie te bereik

Die doel van die vraag is om die terapeut se eie bewussyn te verhoog in die benutting van tegnieke tydens die
terapeutiese sessie(vraag 7.2.18, bylae 6.7).
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5.12.3.14  Bepaling van die kind se veilige plek

Evaluering of die kind sy veilige plek (vraag 7.2.19, bylae 6.7) kon bepaal, waar hy sy eie potensialiteite en

karaktereienskappe kan uitleef, ooreenkomstig punt 3.5.11 en 4.2.8.

5.12.3.15 Bepaling van die vlak van neurose (Perls 1976:59)  waarop die kind tans is

Die vraag is om die weerstandsvlak van die kind vas te stel en die terapeut te help beplan vir die volgende

sessie(vraag 7.2.20, bylae 6.7).

5.13 FASE 5: EVALUERING EN TERMINERING

Sessie 8 dien as evaluering en terminering van die kind se emosionele ervaring, watter optrede en gedrag dit
veroorsaak  het en watter  potensialiteite hy kan benut om dit te hanteer en self verantwoordelikheid te aanvaar

5.14     SESSIE 8: DIE KIND ERVAAR BALANS TUSSEN HOMSELF  EN SY OMGEWING

Dit is die laaste sessie waar die kind deur inoefening van die benutting van sy potensialiteit in die verhoudings met sy

omgewing in balans gebring word. Die handpoppe en vingerpoppe word as spelmedium benut om die rolle in te
oefen soos in  punt 4.3.3.6 omskryf is.

5.14.1 Doel

• Die bemagtiging en inoefening van die kind se rolle en optrede in sy eie omgewing met die doel om
balans tussen die kind en sy omgewing te bekom.

• Fokus in die terminering op die emosionele belewing en die hantering daarvan.

5.14.2 Doelwitte

• Hersiening van emosies en die  sensoriese ervaring en hantering  daarvan.

• Bemagtiging en vernatwoordelikheidsneming deur middel van dialoog.

• Evaluering  van die terapie deur opsomming van sy eie groei in die benutting van sy eie potensiaal.

• Invul van die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys met die doel om die kind se funksionering te evalueer.

• Hantering van emosies rondom die afsluiting.

5.14.3 Aktiwiteitsprogram

Die volgende stappe word deur die spelterpeut gevolg.
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5.14.3.1 Sensoriese kontak word deur middel van geure en smake (lekkers ensovoorts) gevorm

Die doel is dat die kind deur smaak- en geursensasies kontak maak met homself en sy omgewing en die terapeut

bepaal dan of die kind sensories in kontak is, watter lekkers die kind sal eet as hy die aangeduide (vraag 8.2.1, bylae
6.8) emosies ervaar (sodat die kind in kontak kom met sy eie emosies na aanleiding van sy sensoriese ervaring), of
die kind met sy emosies kontak gemaak het (na aanleiding van die kind se herkenning en assosiasie tussen lekkers
en emosies in vraag 8.2.3, bylae 6.8), of die kind die verskillende emosionele ervaring kan identifiseer en dit met
hand of vingerpoppe kan uitspeel en uit die spel kan identifiseer hoe hulle in die emosionele ervarings optree en wie

of wat dit veroorsaak.  By laasgenoemde moet die kind ook identifiseer wie of wat die emosie veroorsaak en wat sy
optrede is.   Die terapeut gee erkenning aan die kind in sy optrede en kan ook alternatiewe optrede met die poppe
inoefen.

5.14.3.2  Bepaal of die kind kon kontak maak met dit wat die emosie veroorsaak en hoe hy dit hanteer

 Die doel is dat die terapeut na aanleiding van die vraag vervat in 5.2.3.(bylae 6.8) evalueer of die kind in kontak is

met dit wat die verskillende emosies veroorsaak en in staat is om 'n optrede te bepaal as hy so voel om weer aan
hom beheer terug te gee (vraag 8.2.3 en 8.2.4, bylae 6.8).

5.14.3.3 Bepaal of die kind die terapie besit

Die terapeut gebruik die handpoppe deur met hulle te speel wanneer die volgende vrae beantwoord word. Laat die
kind kies watter pop hy graag wil wees en die gedrag en emosies met die handpop uitspeel. Die terapeut moet
deurentyd die kind bemagtig deur die emosies en die hantering daarvan, soos daar in die vorige sessie op besluit is

uit te lig. As die kind op nuwe alternatiewe besluit, moet die terapeut dit bemagtig(vraag 8.2.5, bylae 6.8).

5.14.3.4 Bepaal die vernaamste emosies

Dit raak die voorkoms van emosies na aanleiding van vraag 8.2.5(bylae 6.8).  Die doel is dat die terapeut en kind
evalueer watter emosie hy die meeste in sy omgewing ervaar(vraag 8.2.6, bylae 6.8).

5.14.3.5 Bepaling van watter gedrag die emosie veroorsaak

Vraag 8.2.9 (bylae 6.8) dien as evaluering en opsomming van vraag 8.2.5 (bylae 6.8).
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5.14.3.6 Bepaling van wat / wie die emosies veroorsaak

Die doel is dat die kind na aanleiding van sy bewuswording in vrae 8.2.5 en 8.2.9 bepaal watter persone in sy

omgewing die emosies veroorsaak(vraag 8.2.11, bylae 6.8)

5.14.3.7 Bepaal die wyse waarop die kind sy emosies die meeste hanteer

Vraag 8.2.12(bylae 6.8) dien as opsomming van die gedrag wat na vore gekom het in vraag 8.2.11(bylae 6.8).

5.14.3.8 Bepaal die potensialiteite waaroor die kind beskik om die gedrag uit te voer in die hantering van sy emosies

Die doel is om integrasie te bekom by die kind ten opsigte van sy eie potensialiteite / karaktertrekke en soos in vraag

8.2.9(bylae 6.8), en sy optrede soos in vraag 8.2.11(bylae 6.8),  geïdentifiseer is(vraag 8.2.13, bylae 6.8).

5.14.3.9 Evalueer of die kind bemagtig is in die bewuswording van sy emosie en die hantering daarvan in sy om-
gewing

Vraag 8.2.14(bylae 6.8)  word na aanleiding van die vrae 8.2.9 – 8.2.12(bylae 6.8)  bepaal in die kind se identifisering
van emosie en sy hantering daarvan.

5.14.3.10 Bepaal of die kind verantwoordelikheid aanvaar vir sy eie gedrag en optrede

Vraag 8.2.15(bylae 6.8)  word bepaal na aanleiding van die integrasie wat plaasgevind het na aanleiding van vrae
8.2.9 – 8.2.13(bylae 6.8).

5.14.3.11 Evalueer watter emosionele bewustheid die kind tans ervaar

Die doel van vraag 8.2.16(bylae 6.8) is om die kind in kontak te bring met sy eie emosionele bewuswording op die
oomblik .

5.14.3.12 Vul die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys(bylae 1& 2) in

Die doel is dat die kind se funksionering met die terminering na voltooiing van die terapeutiese program getoets kan

word.

5.14.3.13 Sluit die program af met 'n ontspanningsaktiwiteit van die kind se keuse

Die doel van die aktiwiteit is om die kind geleentheid te gee om self te termineer en spontaan enige vrae te vra wat
hy self graag wil weet. (Terminering van die program word in 4.2.9 uiteengesit)
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5.14.3.14 Evalueer watter emosionele ervaring die kind ten opsigte van die terminering van die terapie beleef

Die doel vraag  8.2.19(bylae 6.8) is dat die terapeut die emosie met die kind deurwerk en die kind erkenning gee vir
sy samewerking en vordering.

5.14.3.15 Evalueer of verdere terapie met die kind nodig is om die nuwe onvoltooidheid te hanteer

Die kind se eie unieke proses in die hantering van sy onvoltooidhede kom na vore. Terminering kan as moontlikheid
nie geskied nie, omdat daar nuwe onvoltooidhede na vore gekom het of die kind nie gereed is vir terminering nie en

benodig eers verdere bemagtiging deur die terapeut sodat die kind tot onafhanklike gedrag, kan ontwikkel.

5.14.3.16 Bepaal watter tegnieke die terapeut benut het om die doel van die sessie te bereik

Die doel van die vraag is om die terapeut se eie bewussyn te verhoog in die benutting van tegnieke tydens die tera-
peutiese sessie.Bepaling van die vlak van neurose (Perls 1976:59)  waarop die kind tans is.  Die vraag is om die
weerstandsvlak van die kind vas te stel en die terapeut te help beplan vir die volgende sessie.

5.14.3.17 Invul van die Oaklander-assesseringsriglyn

Die doel is om die kind se funksionering volgens die Gestaltbenadering te bepaal volgens Oaklander se
asseseringsriglyn (bylae 3).

5.14       SAMEVATTING

In die hoofstuk is die doel om die ontwerp en ontwikkeling van ‘n spelterapeutiese program vir die emosioneel be-
seerde pre-adolessent vanuit 'n Gestaltbenadering te skets.   Dis hierdie program waarvan die resultate in die vol-
gende hoofstuk verskyn.   Die program is ontwikkel vir toetsaanwending deur 10 terapeute op 22 respondente.

Fase 1 in  sessies 1 en 2 moet die terapeut 'n verhouding met die kind opbou, die kind se proses vasstel en sy
sensoriese en emosionele bewussyn verhoog. Fase 2 in sessie 3 beweeg die terapeut na die kind se omgewing deur
die bewuswording van sy verhoudings met sy omgewing te verhoog. Fase 3 in sessie 4 en 5 bring die terapeut die

kind se onvoltooidheid na vore en hanteer sy emosionele ervaring van die onvoltooidheid. Hier word die kind reeds
bemagtig deur keuse en die hantering van emosies en gedrag in sy omgewing. Fase 4 in sessies 6 en 7 word die
klem verskuif na verdere bemagtiging in eie potensialiteite, waardeur die kind 'n nuwe selfbeeld kan bou los van sy
emosioneel mishandelde omgewing.
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Fase 5 in die termineringsessie vind integrasie tussen die volgende komponente plaas: sensoriese, fisiese en
emosionele bewuswording, gedrag wat daaruit vloei, wie of wat dit veroorsaak en die kind se eie bemagtiging in die
hantering daarvan in sy omgewing. Dit lei tot selfaktualisering en vernatwoordelikheidsneming vir eie gedrag. Die

hele proses gee aanleiding tot 'n verhoogde selfbeeld en hoër funksionering in die kind self, sy portuurgroep en
samelewing.

Elke sessie wat  toegepas word, is volledig met doel, doelwitte en 'n aktiwiteitsprogram  uiteengesit. Die aktiwi-
teitsprogram geskied volgens die Schoemanmodel.  In elke sessie word bepaal watter tegniek die terapeut benut, die

kind selfbeeldontwikkeling, selfaktualisering en tot watter vlak van neurose (Perls 1976:59)  die kind ontwikkel het.

Die program soos ontwikkel en aangepas vir verdere gebruik as bylae 6.1 tot bylae 6.8 ingesluit.

In hoofstuk 6 word resultate van die spelterapeutiese program bespreek volgens die stappe van die Schoeman-
model, die Oaklander-assesseringsriglyn en die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-metingskaal .


