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HOOFSTUK 7

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELlNGS

Vir hierdie navorsing is daar 'n literatuurstudie gedoen waartydens 'n teoretiese perspektief op die emosioneel beseerde
pre-adolessent binne die Gestaltbenadering en spelterapie gebied is. In hoofstuk 2-4 is  gefokus op die invloed wat die
verskillende vorms van mishandeling op die pre-adolessent het en hoe spelterapie deur middel van die
Gestaltbenadering dit kan beïnvloed.  Uit hierdie literatuurstudie is  'n spelterapieprogram vanuit die Gestaltbenadering

vir die emosioneel beseerde pre-adolessent saamgestel (hoofstuk 5) en 'n aktiwiteitsprogram (bylae 6) ontwerp om die
program doelgerig en planmatig toe te pas.

Ter aanvulling van die literatuurstudie is 'n empiriese studie gedoen. Vir die doeleindes daarvan is 'n kwalitatiewe

ondersoek onderneem met 22 respondente deur 10 Gestaltterapeute. Vir 'n tydperk van drie maande is die respondente
en terapeute by die spelterapeutiese program betrek, ten einde hulle belewenisse en reaksies deur regstreekse
deelnemende waarneming te bekom en op 'n aktiwiteitsvorm weer te gee. Die ingesamelde data is aan die hand van die
Schoemanmodel gekategoriseer volgens inligting wat vanuit die voorafgaande literatuurstudie bekom is en daarvolgens

geanaliseer. Tydens die bespreking is die Oaklander-assesseringsriglyn met die waarnemingsresultate vergelyk om die
vordering van die pre-adolessent vóór en ná die program te bepaal. In hoofstuk 6 is die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-
metingskaal geanaliseer en die funksioneringsinvloed op die pre-adolessent bespreek.

Aan die hand van die literatuurstudie en empiriese ondersoek word nou gevolgtrekkings en aanbevelings aangebied  ten
opsigte van die spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-adolessent in die Gestaltbenadering.  Daar
word spesifiek gekyk na die beantwoording van die navorsingsvrae en bereiking van die doelwitte van die navorser.

Hierdeur word uitvoering gegee aan die laaste aksie van fase 5 van die evaluasie en gevorderde ontwikkeling, naamlik
die verfyning van die intervensie (vergelyk 1.6.5 en 1.6.5.3).

7.1 NAVORSINGSPROBLEEM, VRAE EN DOEL VAN DIE STUDIE

Hierdie studie is gerig deur die navorsingsprobleem wat in punt 1.2 aangedui word, naamlik  dat vanuit praktykervaring 'n
leemte geïdentifiseer is om die emosioneel beseerde pre-adolessent terapeuties te kon begelei.

Vanuit die navorsingsprobleem vloei twee navorsingsvrae voort ten opsigte van die ontwikkeling van die program wat
konkrete riglyne aan die studie verskaf het.  Dis soos volg deur die studie beantwoord:
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• Uit watter komponente sal die mees toepaslike literatuurstudie vir 'n teoretiese raamwerk en proses van die speltera-
peutiese program met die emosioneel beseerde pre-adolessent vanuit die Gestaltbenadering saamgestel word?

o 'n Literatuurstudie en rekenaarsoektogte is onderneem waardeur plaaslike en internasionale literatuur benut is
om die omvang van kindermishandeling op die emosioneel beseerde pre-adolessent vas te stel. Literatuur
vanuit verskillende dissiplines is benut, soos opvoeding, sielkunde en psigiatrie en by die studie geïnkorporeer.
Die studie het 'n breë grondslag geskep waarop die basis van die studie uiteengesit is. Toepaslike teoretiese

inligting is in hoofstuk 2 en die empiriese gegewens in hoofstuk 5 en 6 weergegee.

o 'n Breë teoretiese grondslag van die Gestaltbenadering is in hoofstuk 3 gegee en die benutting in spelterapie is
in hoofstuk 4 aangedui. In die empiriese ondersoek is die toepassing van die benadering geïnkorporeer  in hoof-
stuk 5 en 6. Die benutting van die Gestaltbenadering in die program is suksesvol deur die metingskale getoets.

o Die ontwikkelingsfase van die pre-adolessent en spelterapeutiese vorms en tegnieke is teoreties in hoofstuk 4
uiteengesit en in die empiriese voorstel in hoofstuk 5 en 6 suksesvol toegepas.  Die spelterapeutiese program is
deur die metingskale as suksesvol bepaal deurdat dit bygedra het tot die ontwikkeling van die kind se vermoë
om sy funksionering te verbeter tot 'n bevredigende vlak.

o In hoofstuk 5 en bylae 6 is die spelterapeutiese program volgens die intervensienavorsingsmetode ontwerp en
volledig uiteengesit.

• Wat sal die benuttingswaarde van die spelterapeutiese program wees?

o Die spelterapeutiese program is deur middel van 'n aktiwiteitsprogram deur die 10 terapeute geïmplementeer en
suksesvol met 22 respondente deurgevoer. Deur herhaalde meting van die funksionering van die pre-adoles-
sente en die Gestaltassesseringsproses van die kind  is die waarde van die program gemeet.

o Die terapeute het 'n aktiwiteitsvorm (bylae 6) tydens elke sessie ingevul waarop hulle hul waarneming van die
respondent neergeskryf het. Die aktiwiteitsprogram in elke sessie is volgens die Schoemanmodel opgestel. Die
resultate van die spelterapieprogram word volledig in hoofstuk 6 volgens die Sc hoemanmodel weergegee.

o Die waarde van die program is deur herhaalde meting bepaal en in punt 6.10 bespreek.

Met behulp van die beantwoording van die navorsingsvrae is die navorsingsprobleem ontsluit. Die terapeute word deur
die spelterapeutiese program in staat gestel om die trauma van die emosioneel beseerde pre-adolessent  te hanteer en
hom tot sy maksimale ontwikkeling te herstel en hierdeur is die benuttingswaarde daarvan bepaal.
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Die doel van die studie is in punt 1.3 as om 'n effektiewe spelterapeutiese program te ontwikkel vir die emosioneel
beseerde pre-adolessent vanuit die Gestaltperspektief en om dan die benuttingswaarde daarvan te bepaal.  Die doel is
deur middel van kwalitatiewe navorsing ondersoek en dis soos volg bereik.

Na aanleiding van die beantwoording van die navorsingsvrae, word die gevolgtrekking gemaak dat die doel van die
navorsing bereik is, naam lik dat daarin geslaag is om deur die metodes van beskrywende en intervensieondersoek  'n
spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde kind vanuit die Gestaltbenadering daar te stel en die
benuttingswaarde daarvan te bepaal deurdat terapeute dit proefondervindelik toegepas het. Deur middel van die

navorsing is daarin geslaag om deur die toepassing van 'n kwalitatiewe ondersoek die spelterapeut in staat te stel om 'n
spelterapeutiese program vanuit die Gestaltbenadering te benut, wat toegespits is op die balansherstelling van die
emosioneel beseerde pre-adolessent.  Vanuit die kwalitatiewe navorsing kom dit duidelik na vore dat die
Gestaltbenadering, spelterapie en die ontwikkeling van die pre-adolessent as toepaslike teoretiese raamwerk dien vir die

program. Deur so 'n spelterapeutiese program behoort die spelterapeut die emosioneel beseerde pre-adolessent se
balans op 'n ouderdomstoepaslike asook 'n wetenskaplik gefundeerde wyse te herstel.

7.2 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS VOLGENS DIE DOELWITTE VAN DIE STUDIE

Vanuit die gestelde navorsingsprobleem, -vrae, die doel van die studie en die doelbereiking word die volgende
gevolgtrekking en aanbevelings en ten opsigte van die doelwitbereiking van die studie gemaak.  Die doelwitte van die
studie word as riglyn in hierdie bespreking benut.

7.2.1 Literaturstudie

Die doen van 'n literatuurstudie (rekenaarsoektogte ingesluit) sodat bestaande navorsingskennis weergegee kan word

met betrekking tot die emosioneel beseerde pre-adolessent, met die fokus op mishandeling en gesinsfaktore wat daartoe
aanleiding gee.

Die volgende gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van bogenoemde doelwit is geformuleer.

7.2.1.1 Gevolgtrekkings

§ Die regte van die pre-adolessent is duidelik in punt 2.1 uiteengesit en hieruit is bepaal dat 'n pre-adolessent

emosioneel beseer word as daar nie voldoen word aan sy emosionele behoeftes soos in punt 3.3 uiteengesit
nie.
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§ Die Kinderwet is 'n instrument om die pre-adolessent teen verdere emosionele besering te beskerm, maar
voorsien geen hulp ten opsigte van die traumatiese gebeure wat reeds plaasgevind het nie. Die regsprosedure
in/deur die Kinderwet lei tot al hoe meer emosionele besering as gevolg van die verwydering en die moeilike

bewysbaarheid van emosionele besering in die regstelsel (vergelyk punt 2.1).
§ Waar emosionele mishandeling voorkom, word daar nie aan die pre-adolessent se fisiese behoeftes vir

versorging en beskerming voldoen nie (vergelyk punt 2.3.1).
§ Daar word ook nie in sy emosionele behoefte aan affeksie, aanmoediging, goedkeuring en stimulasie voorsien

nie (vergelyk punt 2.3.2).

§ Die opvoedingsbehoefte ten opsigte van konsekwente toepaslike dissipline en beheer word nie toegepas nie
(vergelyk punt 2.3.4).

§ Dit gee daartoe aanleiding dat hy nie in die ontwikkelingsfase outonomie kan bereik nie (vergelyk punt  2.3.5).
§ Die indikatore van "Failure-to-Thrive" kom na vore wat tot die totale agterstand van die pre-adolessent lei

(vergelyk punt 2.5.4 en figuur 3).
§ Emosionele besering kom in al die vorms van mishandeling voor (vergelyk punt 2.5.1).
§ Dit lei tot kenmerkende emosionele wangedrag soos onttrekking, depressie, gebrek aan spontaneïteit, angs,

slaapversteurings, regressiewe gedrag, kroniese hoof- of maagpyn, eetversteurings, emosionele wanbalans,

oorafhanklikheid, geen selfvertroue, lae selfbeeld en onvermoë om te sosialiseer (vergelyk punt 2.5.2).
§ In die aspekte wat aanleiding gee tot emosionele mishandeling speel ouerlike, sibbe- en familie/gesinsfaktore

soos verwerping, isolering, terrorisering, korruptering, eksploitasie, verkleinering, ignorering, lakse en
wisselvallige dissipline, deprivasie, verdagmakery, oorbeskerming, onderbeskerming en dominering 'n rol

(vergelyk punt 2.5.3).
§ Die emosioneel beseerde pre-adolessent het gewoonlik nie gesonde binding met sy ouers nie.  Die binding

word gekenmerk deur angstige vermydingsbinding, angstige ambivalente binding, gedisorganiseerde
kontrolerende binding en 'n uitermatigekontak-binding (vergelyk punt 2.5.5).

§ Faktore wat aanleiding gee tot psigiese mishandeling is die persoonlikheidseienskappe van ouers, omgewings-
en kulturele faktore (vergelyk punt 2.6.1).

§ Ernstige emosionele mishandeling kan aanleiding gee tot psigiese mishandeling van pre-adolessente. Dit het 'n
negatiewe invloed op die pre-adolessent se persoonliksheidsvorming, selfvertroue en verhoudingslewe

(vergelyk punt 2.6.2).
§ Dit kan aanleiding gee dat ontwikkelings- en psigiese versteurings voorkom soos in punt 2.6.3 bespreek. In die

empiriese navorsing het aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit voorgekom soos in figuur 30 en 31 uitgelig is.
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§ Kenmerkende gedrag as gevolg van fisiese mishandeling wat lei tot emosionele besering by pre-adolessente is
waninterpretasie om die lewe te geniet, fisiese simptome soos enurese, 'n lae selfbeeld, leerprobleme,
vertraagde ontwikkeling, onttrekking, opstandige gedrag, hiperventilasie, kompulsiewe gedrag, aggressiewe

gedrag, splitsingsgedrag, passiwiteit, selfblamering, lae selfbeeld en selfhaat (vergelyk punt 2.7.2).
§ Verwaarlosing kom in die volgende vorms voor omdat die ouer nie daarin voorsien nie: groeivermoëns van die

pre-adolessent, fisiese en mediese voorsiening, onvoldoende supervisie en toesig en opvoedkundige
verwaarlosing  (vergelyk punt 2.8).

§ Fisiese verwaarlosing lei tot die volgende gedrag: onbeheerbaarheid, veeleisende gedrag, vrees en angs vir die

ouer, ontwikkelingsagterstand, sosiale onttrekking, houding van senuweeagtigheid, depressie, spanning en
angstigheid by die pre-adolessent  (vergelyk punt 2.8).

§ Seksuele gedrag lei tot 'n siklus van geseksualiseerde gedrag om die pre-adolessent te help om die seksuele
misbruik te akkommodeer. Dit gee aanleiding tot ernstige emosionele gevolge by die pre-adolessent (vergelyk

punt 2.9.3).
§ Deur die Gestaltbenadering word die pre-adolessent se bewussyn ten opsigte van die oorsaak van sy

emosionele mishandeling en sy emosionele ervaring daarvan verhoog, wat aanleiding gee tot sekere
wangedrag en deur die spelterapeutiese program hanteer word. Dit is hanteer deur middel van sensoriese

kontakmaking soos in punt 6.5 uiteengesit.

7.2.1.2  Aanbevelings

§ Die statutêre proses behoort voorsiening te maak vir die verpligte inskakeling van mishandelde pre-adolessente
by spelterapeutiese programme.

§ Gemeenskapsopvoedingsprogramme moet verskaf word ten opsigte van die rol van ouers in die versorging en
opvoeding van pre-adolessente.

§ Ouerleidingprogramme moet aan ouers verskaf word om in die emosioneel beseerde pre-adolessent se
behoeftes te voorsien.

§ Opleidingsprogramme behoort aan terapeute verskaf te word ten opsigte van die impak van mishandeling op die
emosioneel beseerde pre-adolessente.

§ Spelterapeutiese programme moet deur opleiding aan terapeute voorsien word om die effektiwiteit van hul
dienslewering aan die emosioneel beseerde pre-adolessent te verhoog.
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7.2.2 Invloed van mishandeling op die pre-adolessent en spelterapie-remedies daarvoor

Vasstelling van die teoretiese aspekte wat die ontwikkeling van die pre-adolessent deur  mishandeling van die kind

beïnvloed en hoe daaraan deur spelterapie aandag verleen kan word.

Die volgende gevolgtrekkings en aanbevelings is uit die bogenoemde doelwit geformuleer.

7.2.2.1 Gevolgtrekkings

§ Waar spelterapie aan die emosioneel beseerde pre-adolessent verskaf is, is kennis van die algemene ontwikke-
lingstake belangrik (vergelyk punt 4.1 en figure 45, 52 en 53).

§ Die emosioneel beseerde pre-adolessent het dikwels 'n agterstand in sy fisiese ontwikkeling as gevolg van

fisiese mishandeling of verwaarlosing (vergelyk punt 4.1.1 en  figure 43 en 50).
§ Waar seksuele mishandeling voorgekom het, kan die pre-adolessent beskik oor meer kennis van seksuele

aktiwiteite as die ouderdomstoepaslike pre-adolessent (vergelyk punt 4.1.1.3).
§ Die pre-adolessent is kognitief in die konkreet operasionele fase waar die pre-adolessent steeds konkreet dink.

Die emosioneel beseerde pre-adolessent se logiese denkpatrone word negatief beïnvloed as gevolg van die
emosionele pyn wat hy ervaar in die mishandeling. Egosentrisme kan toeneem in plaas van afneem omdat hy
veg om sy eie bestaan en bevrediging van eie basiese behoeftes (vergelyk punt 4.1.2 en  figuur 53).

§ Taalontwikkeling word dikwels negatief beïnvloed as gevolg van sy beperkte omgewing en kan die uitdrukking

van sy eie emosies in terapie beïnvloed (vergelyk punt 4.1.2.9 en figuur 45). Die terapeut sal meer mediums
moet benut om die pre-adolessent te help in die uitdrukking van sy emosies en kan deur Gestalttegnieke die
pre-adolessent help om homself uit te druk soos in figuur 48 uiteengesit is.

§ Die religieuse ontwikkeling van die pre-adolessent wissel van pre-adolessent tot pre-adolessent.  Daar is

dikwels óf  'n sterk band tussen hulle en God omdat dit al “Persoon” is wat vertrou word, óf daar is geen kontak
met God nie as gevolg van sy beperkte omgewing (vergelyk punt 4.1.3 en figuur 44)

§ Die morele ontwikkeling is in die fase van straf- en gehoorsaamheidsoriëntasie. Hy gehoorsaam reëls om
beloning of gunste te bekom en aanvaar te word en verwerping te vermy. Die emosioneel beseerde pre-

adolessent ervaar dikwels net straf en verwerping wat daartoe lei dat hy enige gedrag openbaar in sy poging om
erkenning en beloning te ervaar. Dit kan lei tot onaanvaarbare gedrag (vergelyk punt 4.1.3.1 en figure 35-42) .

§ Die emosioneel beseerde pre-adolessent se sosiale verhouding met sy familie/gesin word negatief beïnvloed
omdat hy geen grondslag vorm waaruit hy homself met selfvertroue kan losmaak en met sy maats sosialiseer

nie. Dit lei tot wanportuurgroepsosialisering, waar aggressie of onttrekking met geen maats nie voorkom
(vergelyk punt 4.1.4 en figuur 55).
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§ Die emosioneel beseerde pre-adolessent kan deur skool- en sportaktiwiteite sy sosiale vaardigheid verhoog,
maar die pre-adolessent wat nie aan aktiwiteite deelneem nie, kan homself verder onttrek (vergelyk punt 4.1.4.2.
en figuur 54).

§ Die emosionele ontwikkeling van die emosioneel beseerde pre-adolessent word negatief beïnvloed deurdat sy
aggressie, vrees en jaloesie toeneem. Sy totale optrede is 'n soeke na aandag, liefde en erkenning (vergelyk
punt 4.1.5 en figure 35-42).

§ Konatiewe ontwikkeling word gekenmerk deur die verhoogde psigiese vitaliteit en lewenskrag. Die emosioneel
beseerde pre-adolessent het dikwels nie die energie en lewenskrag om aan sy eie onvoltooidheid te werk nie

(vergelyk punt 4.1.6). Die terapeut moet dit deur middel van spelterapeutiese tegnieke en spelmediums verhoog
(vergelyk figure 34, 47 en 48).

§ Die persoonlikheidsontwikkeling van die emosioneel beseerde pre-adolessent word negatief deur die
mishandeling beïnvloed. Sy selfkonsep is laag en hy het 'n negatiewe selfbeeld as gevolg van al die vernedering

deur die omgewing wat hy moet hanteer (vergelyk punt 4.1.7). Die terapeutiese proses moet dus baie fokus op
die verhoging van die selfbeeld in die bemagtig van die pre-adolessent se potensialiteit om sy eie onvoltooidheid
te hanteer en weer in balans te kom (vergelyk figure 45, 47, 48, 49, 51en 53).

§ Die spelterapeutiese proses soos in punt 4.2 en tabel 4 en 5 uiteengesit is, kon suksesvol met die respondente

toegepas word.
§ Die pre-adolessent kon die projeksies besit wat gelei het tot die maak van keuses en verantwoordelikheid-

neming vir eie gedrag en besitneming van emosies (vergelyk punt 3.5.5,  3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 4.2.4, 4.2.5 en 4.2.6
en figure 43, 44, 47 en 49 en tabel 3 en 4).

§ Deur die spelterapeutiese proses is die kind dus bemagtig om sy mishandeling te hanteer en selfvertroeteling te
benut (vergelyk punt 3.5.10, 3.5.11, 4.2.7, 4.2.8, 6.8 en figuur 49).

§ Die spelterapieprogram kon suksesvol volgens punt 3.5.12, 4.2.9, 6.9 en figuur 50 termineer.

7.2.2.2 Aanbevelings

§ Die spelterapeut moet kennis dra van die normale ontwikkeling van die pre-adolessent en hoe mishandeling die
pre-adolessent se ontwikkeling beïnvloed. Die verandering in die ontwikkeling moet in aanmerking geneem word

in die spelterapeutiese proses met die pre-adolessent.
§ Die selfbeeld van die pre-adolessent moet versterk word sodat hy daardeur bemagtig kan word om weer in

beheer van homself en sy omgewing te kom.
§ Die ouers en die gemeenskap moet leiding ontvang ten opsigte van watter invloed mishandeling op die

ontwikkeling van die pre-adolessent het.
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§ Ouerleidingsprogramme moet vir ouers van pre-adolessente saam met die pre-adolessent ingestel word waar
albei groepe kan leer om mishandeling teen te werk en in die ontwikkelingsbehoeftes van die pre-adolessent te
voorsien.

7.2.3    'n Verkryging van 'n teoretiese fundering van die Gestaltbenadering met betrekking tot die teoretiese
Navorsingsvrae.

'n Verkryging van 'n teoretiese fundering van die Gestaltbenadering met betrekking tot die teoretiese uitgangspunte, doel

en fases van die Gestaltterapeutiese proses.

Die volgende gevolgtrekkings en aanbevelings is uit die bogenoemde doelwit geformuleer.

7.2.3.1 Gevolgtrekkings

§ Die Gestaltbenadering bied aan die spelterapeut 'n teoretiese raamwerk waarbinne hy sy spelterapeutiese
program in hoofstuk 5 en bylae 6 kan opstel soos in hoofstuk 3 omskryf.

§ Die holistiese eenheid waarbinne die pre-adolessent in sy omgewing funksioneer en sy reaksie daarop word
vanuit die Gestaltteorie bekom. Die spelterapeutiese program fokus op die holistiese benadering ten opsigte van
emosie, gedrag en watter invloed dit op sy omgewing het (vergelyk punt 3.2.1en figure35,43, 44, 54 en 55).

§ Deur die proses van Gestaltvorming word die emosioneel beseerde pre-adolessent gelei tot sy eie emosionele

bewussyn deur middel van sensoriese en liggaamlike kontak. Dit gee aanleiding tot mobilisering van sekere
gedragsaksies (vergelyk punt 3.2.2.1 en figuur 31, 32 en tabel 4).

§ Kontakversteuring kom voor wat daartoe lei dat die pre-adolessent sy behoeftes op 'n ontoepaslike wyse deur
middel van die volgende wyses bevredig (vergelyk punt 3.2.2.1.3):

ù Deur introjeksies word die pre-adolessent daarvan ontneem om op sy eie wyses te reageer. Dit gee
aanleiding daartoe dat hy sy eie emosies en belewing van gebeure onderdruk en op ander projekteer.

ù Deur projeksies word die pre-adolessent se persoonlike ervaring en sy emosies op ander geprojekteer. Hy
neem dus nie verantwoordelikheid vir sy eie gedrag nie.

ù Deur middel van retrofleksie word die emosionele bewuswording op homself gerig, wat aanleiding gee tot
psigosomatiese simptome. Dit kan weer aanleiding gee tot psigiese versteuring by pre-adolessente.

ù Defleksie kom voor waar die pre-adolessent kontak tussen hom en ander vermy en hierdeur probeer om
emosionele pyn te verminder.

ù Samevloeiing kom voor as daar geen grense tussen die pre-adolessent en sy omgewing is nie. Hy doen
enige iets om ander te plesier om sodoende verdere verwerping te voorkom.
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ù Deur desensitisasie sluit die pre-adolessent hom af van sy sensoriese en liggaamlike ervaring en voorkom
so dat hy enige emosionele pyn ervaar.

§ Deur die benutting van polariteite kan die pre-adolessent se bewussyn ten opsigte van sy eie ervaring verhoog

word en kan hy bewus word van watter teenstrydige emosies hy ervaar. Dit werk die kontakversteuring teë wat
die pre-adolessent gebruik (vergelyk punt 3.2.4 en figuur 30).

§ Die emosioneel beseerde pre-adolessent beweeg deur die lae van neurose totdat hy bewus is van sy eie
emosies en gedrag en bereid is om die proses van verandering toe te pas (vergelyk punt 3.2.4.1-.3.2.4.5 en
figuur 46).

§ Nadat die pre-adolessent bewus geword het van sy kontakvermydingsprosesse en met homself kontak maak,
kan die spelterapeut sy emosionele bewuswording deurwerk en help dat nuwe vorms van hantering
geassimileer word (vergelyk punt 3.2.4.5 en figuur 44).

§ Deur die toepassing van die Gestalttegnieke soos in punt 3.4 uiteengesit is,  kon die pre-adolessent kontak met

homself bereik deur die verhoging van sy selfbewussyn. Integrasie kon bereik word ten opsigte van watter
faktore aanleiding gee tot sekere emosies en tot watter gedrag dit aanleiding gee. Hieruit kon selfaktualisering
en selfondersteuning plaasvind in hoe hy die emosies wil hanteer deur middel van keuses en bemagtiging en
alternatiewe gedrag waarvoor hy self verantwoordelikheid aanvaar (vergelyk figure 47 en 49 en tabel 4 en 5).

§ In die benutting van die spelterapeutiese program kon die Gestalttegnieke met sukses toegepas word soos dit in
punt 3.4 en figuur 48, 49 en tabel 3 en 4 voorkom.

§ Die terapeute kon daarin slaag om suksesvol verhoudings met die respondente op te bou soos dit in punt 3.5
omskryf word en in figuur 29, 30, 31 en 32 na vore gekom het.

§ Die terapeut het daarin geslaag om die kind se proses (vergelyk punt 3.5.3) vas te stel en in die empiriese
gegewens (vergelyk figuur 33) uiteen te sit.

§ Die assessering van die kind soos in punt 3.5.3.3  beskryf is, is ‘n deurlopende proses en is deur die navorser
suksesvol as ‘n metingsinstrument in haar navorsingstudie benut (vergelyk punt 6.3-6.9).

§ Die Gestaltbenadering kan suksesvol benut word in die spelterapeutiese program met die emosioneel beseerde
pre-adolessent.

7.2.3.2 Aanbevelings

§ Terapeute moet opleiding ontvang in die toepassing en integrering van die Gestaltbenadering met spelterapie.
§ Spesiale opleiding moet aan die terapeute verskaf word ten opsigte van Gestaltspelterapietegnieke.
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7.2.4 Die ontwikkeling van 'n spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-adolessent.

Die gevolgtrekking en aanbevelings van die doelwit is volgens die terapeutiese proses hanteer.

7.2.4.1 Gevolgtrekkings

§ Die bou van 'n terapeutiese verhouding is van kardinale belang omdat die pre-adolessent aan wanverhoudings
blootgestel is en dikwels niemand meer wil vertrou nie. Die "ek-jy-verhouding" skep aan die pre-adolessent 'n
omgewing waar hy veilig voel en bereid is om sy eie emosionele kontak te ervaar en te eksperimenteer met

alternatiewe vorms van optredes (vergelyk punt 3.5.1).
§ In die totstandkoming en versterking van die verhouding is dit belangrik dat die spelterapeut die ABC van ver-

houdingsbou toepas en deurlopend met sy terapie integreer (vergelyk punt 3.5.1.1 en figuur 29, 30, 31 en 32).
§ Die sensoriese en liggaamlike bewuswording met die pre-adolessent speel 'n belangrike rol en word suksesvol

deur middel van sensoriese aktiwiteite soos in die voorgestelde spelterapeutiese program toegepas. Die
emosioneel beseerde pre-adolessent het sy kontak met homself versteur om enige verdere emosionele pyn te
voorkom.  Daarom speel die kontakmaking in die proses 'n groot rol. In die terapie is emosionele bewuswording
van emosies belangrik. Deur die kontakproses kan die pre-adolessent reeds met ervaring in sy omgewing

assosieer en bepaal watter emosie dit veroorsaak het. Spelmediums wat suksesvol benut is, is emosionele
gesiggies, kleur (vergelyk punt 5.3.3.11 en bylae 6.1) en musiek (vergelyk punt 5.4.3, 6.5, bylae 6.2 en tabel  3).

§ Die bepaling van die pre-adolessent se proses is baie belangrik in die hantering en bemagtiging van sy emosies
en gedrag. Die spelterapeut moet sy unieke proses benut en uitbou en hierdeur kan sy selfvertroue verhoog

word (vergelyk punt 6.5 en figuur 43 en 53).
§ Die faktore wat die pre-adolessent se proses beïnvloed waarna opgelet is, is sy selfkonsep soos in punt

3.5.3.2.1, 4.1.7.1 en figuur 53 voorkom , sy ontwikkelingsfases soos in punt 3.5.3.2.2 en 4.1 bespreek is en in
figuur 45 voorkom en die invloed van mishandeling op hom (punt 3.5.3.2.3). Die verskillende spelmediums en

hoe die pre-adolessent dit toepas, is ook 'n bepalende faktor in die vasstelling van die pre-adolessent se proses
(vergelyk punt 5.3.3 en tabel 4).

§ Die assessering van die pre-adolessent dra daartoe by dat dienslewering aan die pre-adolessent beter gefokus
is (vergelyk punt 3.5.3.3, 5.3.3.20 en 5.14.3.17).

§ Deur die benutting van projeksies volgens bylaes 6.1-6.8 en tabel 4 word die pre-adolessent in staat gestel om
op 'n konkrete wyse buite sy ervaring met sy omgewing te staan. Hierdeur word die bewuswording van sy eie
emosies en gedrag verhoog en kan die faktore wat daartoe aanleiding gegee het, raakgesien word. Die
benutting van die sandbak (punt 5.6.3 en bylae 6.3), metafore (punt 5.8.3 en bylae 6.4) en monstertegniek (punt

5.9.3 en bylae 6.5) dra daartoe by dat die pre-adolessent eers deur die projeksie die belewing ervaar en dit dan
met sy eie lewe kan integreer.
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§ Enige spelterapiemedium kan suksesvol gebruik word in die projeksies deur die benutting van waarneming,
assessering en terapie. Deur die spelterapiemediums  (vergelyk tabel 4) en die benutting van Gestalttegnieke
(vergelyk figuur 48) verhoog die pre-adolessent se emosionele bewussyn (vergelyk figuur 43) en die gedrag

(vergelyk figuur 44) wat daaruit vloei.
§ Integrasie vind plaas tussen emosies en gedrag van die pre-adolessent (vergelyk figuur 49).
§ Die pre-adolessent geniet keusevryheid (vergelyk figuur 49) in die benutting van spelmediums wat bydra tot

selfbeeldverhoging en selfaktualisering (vergelyk figuur 49).
§ Deur selfaktualisering kan die pre-adolessent alternatiewe optredes bepaal en ouderdomstoepaslike strategieë

aanleer om sy emosies en gedrag te reguleer -- wat verder bydra tot selfbeeldverhoging (vergelyk figure 48 en
53) en die ontwikkeling van eie potensialiteit (vergelyk figuur 44). Spelvorms wat benut kan word om die pre-
adolessent se selfaktualisering te verhoog, is die roosboom (vergelyk punt 5.11.3 en bylae 6.6), plakskildery
(vergelyk punt 5.12.3 en bylae 6.7) en handpoppe (vergelyk punt 5.14.3 en bylae 6.8).

§ Deur die toepassing van die spelmediums in die benutting van Gestalttegnieke word die pre-adolessent
bemagtig om beter verhoudings op te bou wat verder bydra tot selfbeeldverhoging (vergelyk tabel 4 figure 48,
49 en 53).

§ Deur die aanleer van selfvertroeteling leer die pre-adolessent die vaardighede aan om homself te vertroetel. Vir

die emosioneel beseerde pre-adolessent is dié vaardigheid van kardinale belang, omdat dit dikwels nie deur sy
ouers voorsien word nie. Hierdeur leer die pre-adolessent om sy emosionele ervaring te reguleer deur self 'n
aktiwiteit te doen wat vir hom aangenaam is (vergelyk punt 6.8).

§ Die spelterapeut moet die pre-adolessent deeglik voorberei op terminering soos in punt 6.9 en figuur 50 uiteen

gesit is, omdat die terapie dikwels die enigste verhouding is wat die pre-adolessent beleef en waar hy erkenning
ervaar vir sy eie vermoë. Die terapeut moet dus deurlopend bewus wees dat die pre-adolessent sterk genoeg
bemagtig moet word om in sy eie behoeftes te voorsien.

§ Samevattend toon dit dat 'n groot verskeidenheid speltegnieke en aktiwiteite toegepas kan word om die

emosioneel beseerde pre-adolessent se balans te herstel vanuit die Gestaltteoretiese perspektief, in ag genome
die doel en doelwitte van die betrokke fases en sessies van die spelterapeutiese program soos in hoofstuk 5 en
bylae 6 benut is en in figuur 56 uiteengesit is.

7.2.4.2 Aanbevelings

§ Opleiding van terapeute in die spelterapeutiese program vanuit die Gestaltperspektief word sterk aanbeveel.
§ Integrasie van spelterapie in die Gestaltbenadering behoort toegepas te word in die assessering, waarneming

en terapie met die emosioneel beseerde pre-adolessent.
§ Die Gestaltspelterapeutiese proses verhoog die emosioneel beseerde pre-adolessent se bewussyn ten opsigte
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van sy emosies en die gedrag wat daartoe aanleiding gee. Dit help die pre-adolessent om integrasie tussen
homself en sy omgewing te bekom, wat sy funksionering verhoog. Hieruit vind selfaktualisering plaas waaruit die
pre-adolessent deur sy eie potensialiteit bemagtig kan word en sy balans kan herstel. Dit is dus belangrik dat die

spelterapeut wat spelterapeutiese dienste aan die emosioneel beseerde pre-adolessente verskaf, die
vaardigheid aanleer om die proses toe te pas.

§ Die pre-adolessent se selfbeeld moet versterk word in die proses deur die toepassing van keuses en
bemagtiging in die aktiwiteit sodat sy algemene funksionering kan verhoog.

§ Die terapeute moet die verskillende spelmediums volgens die doelwitte van die spelterapeutiese program en die

proses van die pre-adolessent benut, sodat die pre-adolessent homself  bemagtig.

7.5.2 Die bepaling van die benuttingswaarde van die spelterapeutiese program.   

Dit is gedoen deur die toepassing van die program, deurdat 10 terapeute met 22 emosioneel beseerde pre-
adolessente betrek is, waartydens daar herhaalde meting van die funksionering van die pre-adolessent en die
Gestaltassesseringsproses toegepas is. Die waarde van die program is daardeur gemeet.

7.2.5.1 Gevolgtrekkings

§ Die benutting van 10 terapeute in die uitvoering van die program het die SAVF- maatskaplike werkers en
FAMSA-beraders in die Limpopo-provinsie in staat gestel om opleiding te ontvang in die spelterapeutiese

program vir emosioneel beseerde pre-adolessente vanuit die Gestaltperspektief (vergelyk figuur 25).
§ Die terapeute is opgelei in Gestaltspelterapie.  Hulle het die gevorderde kursus in spelterapie deur die sentrum

vir Spelterapie en Opleiding voltooi (vergelyk tabel 3).
§ Die terapeute het ook deur middel van groepsupervisie en individuele konsultasies opleiding ontvang in die spel-

terapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-adolessent vanuit die Gestaltperspektief (vergelyk punt
1.7.5.1).

§ Die aanbieding van die program deur middel van doel, doelwitte en 'n aktiwiteitsprogram het die terapeute be-
magtig om elke sessie met die pre-adolessent suksesvol te voltooi (vergelyk hoofstuk 5 en bylae 6).

§ Deur die benutting van die Oaklander-assesseringriglyn en CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-metingskale het die
terapeute leiding ontvang ten opsigte van die groei wat die pre-adolessent ervaar het. Dit het gelei tot
waardevolle evaluering van die spelterapeutiese program deur die terapeute (vergelyk punt 1.5.4 en 1.7.4.2).

§ Die terapeute het deur die aktiwiteitsprogram meer bemagtig gevoel om spelterapie met die emosioneel

beseerde pre-adolessent te voltooi (vergelyk punt 1.7.5.1).
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§ Alhoewel die kretaria vir emosioneel beseerde kind nie tydens streekproftrekking in punt 1.9 en 1.10 weereens
gedefinieer is nie, word verwys na die begripomskrywings van emosioneel (vergelyk punt 1.11.2)  en
mishandeling (vergelyk punt 1.11.3) wat dit omskryf.

7.2.5.2 Aanbevelings

§ As gevolg van die verhoogde voorkoms van mishandeling moet terapeute opleiding ontvang in die aanbieding
vanuit die Gestaltperspektief van die spelterapeutiese program vir emosioneel beseerde pre-adolessente.

§ Die bemagtingsfaktore in die program en die bou van die pre-adolessent se selfbeeld is van belang omdat die
emosioneel beseerde kind se selfbeeld baie laag is. Hiervolgens voel hy dat hy tot niks in staat is nie.

§ Die terapeute moet ook meer bemagtig word in die benutting van Gestaltdialoogtegnieke en die benutting van
polariteite in terapie om die kind se eie ongemak te verhoog en hom in staat te stel om die ongemak deur te

werk en weer die kind in sy eie polariteite te bemagtig.

7.2.6 Gevolgtrekkings en aanbevelings met betrekking tot die voorgestelde spelterapeutiese program

Gevolgtrekkings en aanbevelings van bogenoemde doelwit is soos volg:

7.2.6.1 Gevolgtrekkings

§ Met benutting van die literatuur is 'n spelterapeutiese program vir emosioneel beseerde pre-adolessente vanuit
die Gestaltbenadering ontwikkel (vergelyk hoofstuk 5).

§ Die program is suksesvol toegepas deur 10 Gestaltterapeute met 22 pre-adolessente (vergelyk figure 25 en 27).
§ Elke respondent se gevallestudie en waarneming in elke sessie is deur middel van 'n aktiwiteitsprogram beskryf

om die geldigheid en betroubaarheid van die hulpprogram te bepaal( bylae 6).
§ Meting met behulp van die terapeute en respondente het ook verder plaasgevind deur die Oaklander-

assesseringsriglyn(bylae 3) en die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelyste (bylae 1 & 2).
§ Die kwalitatiewe navorsing deur middel van gevallestudie, wat deur verskillende terapeute uitgevoer is, was waar-

devol omdat meer terapeute die toepassing en benutting van die program kon toets met respondente uit
verskillende dorpe (vergelyk figuur 25).

§ Die herhaalde meting van die Oaklander-assesseringriglyn en CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-metingskaal kon aan die
terapeut  'n duidelike beeld verskaf van die kind se vordering voor en na die spelterapeutiese program (vergelyk
hoofstuk 6 en figure 29-32, 34-42,45 en 51-55).

§ Die meting het  betroubaarheid en geldigheid aan die program gebied, wat aan die navorser die sekuriteit verskaf
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dat die waarneming nie subjektief was nie (vergelyk punt e1.5.4 en 1.7.4.2).
§ Die meting van die data deur die Schoemanmodel verskaf 'n teoretiese onderbou aan die navorsingstudie

(vergelyk hoofstuk 6).

§ Die volgende belangrike data het met die meting van die program na vore gekom:
ù Drie en tagtig persent van die respondente kom uit hersaamgestelde gesinne (vergelyk figuur 28).
ù Drie en veertig persent van die respondente was seuns en 45 % was dogters. Die verskil toon geen relevansie

nie, omdat seleksie van respondente volgens die aanmelding in die drie maande geskied het (vergelyk figuur
26).

ù Die 10 terapeute kon daarin slaag om met 21 respondente verhouding te bou. Die program dra by tot die tot-
standkoming van die "ek-jy"-verhouding tussen die terapeut en die kind (vergelyk figuur 29).

ù Toepaslike weerstand het toegeneem by respondente tydens die bewuswordingsproses, maar kon deur al die
terapeute deur middel van tegnieke en bemagtiging hanteer word (vergelyk figuur 30).

ù Die terapeute kon daarin slaag om sinvol kontak met die respondente te maak, behalwe een terapeut wat nie
'n verhouding kon bou met een respondent nie. Die instandhouding van die kontak het ontwikkel vanaf die
eerste sessie (vergelyk figuur 31 en 32).

ù Na sessie 1 kon 87 % van die respondente se prosesse vasgestel word en teen sessie 3 kon 95% van die res-

pondente se prosesse vasgestel word. Na sessie 2 is soos reeds gesê een respondent onttrek van die
program as gevolg van ontoepaslike weerstand ná die bewuswording van haarself deur die invul van die CFI-
PRIM-metingskaal. Die program se sessie is weer in sessies opgedeel en baie aandag is eers geskenk om 'n
vertrouensverhouding op te bou totdat die respondent veilig kon voel om met die program voort te gaan

(vergelyk figuur 33).
ù Die betrokkenheid van die respondente het op 'n hoë belangstellingsvlak van 91 % begin. Dit is duidelik dat

die spelmediums in die spelterapeutiese program die belangstelling van kinders kon behou (vergelyk figuur
34).

ù Die voorkoms van stil, raserige, passiewe en aggressiewe gedrag het afgeneem namate die respondente in
kontak met hulleself gekom het en weer hulle gedrag kon reguleer (vergelyk figuur 35-39).

ù Innemende gedrag het die grootste toename getoon wat toon dat die respondente hulle emosie en gedrag op
'n positiewe wyse kan reguleer. Afname in die volgerseienskappe sluit aan by die toename in leierseienskappe

en dat die respondent se selfvertroue en selfbeeld in so 'n mate verbeter het dat hy met meer sekerheid in die
openbaar kan optree (vergelyk figuur 40-42).

ù Sensoriese kontakmaking met die respondent was 100 % geslaag. Dit het meegebring dat die respondent in
kontak met homself gebring is (vergelyk punt 6.5 en tabel 3).
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ù Die spelterapeutiese projeksies was geslaagd in die hantering en bemagtiging van die respondente se
emosionele ervarings. Die respondente se bewussyn is ook verhoog deurdat hulle bewus geword het van hul
emosies wat aanleiding gee tot sekere gedrag (vergelyk figure 43 en 44 en tabel 4).

ù Die program het bygedra tot verhoging in kognitiewe vaardigheid wat gelei tot 'n hoër selfbeeld en beter
sosiale funksionering in die samelewing (vergelyk figuur 45).

ù Die terapeute was in staat om 100 % van die respondente se weerstand te hanteer maar slegs 90 % respon-
dente was in staat om heeltemal deur die vlakke van neurose te beweeg in die tydsbestek van die program.
Die program dra dus by tot die hantering van weerstand en die deurbeweeg tussen die vlakke van neuroses

(vergelyk figuur 46).
ù Die aanbieding en die besitneming van die projeksies deur die terapeute was geslaag om die emosioneel be-

seerde pre-adolessent geleentheid te gee om sy onvoltooidhede te besit en bemagtig te word in die hantering
daarvan (vergelyk figuur 47).

ù Die respondente kon 85 % daarin slaag om eie keuses uit te oefen. Hierdeur kon integrasie en
selfaktualisering tot 82 % plaasvind (vergelyk figuur 49).

ù Dit het daartoe aanleiding gegee dat die respondente 75 % verantwoordelikheid kon neem vir hulle eie
keuses. Deur die bemagtiging het die respondente se selfbeeld tot 91 % gegroei (vergelyk figuur 49).

ù Selfvertroeteling kon in die sessies by die respondente 100 % aangeleer word. Dit het ook bygedra tot
bemagtiging en vervulling van die behoefte aan vertroeteling en erkenning (vergelyk punt 6.8).

ù Terminering toon dat integrasie tussen die respondent se gedrag en emosie en om gewing ontwikkel het.
Hierdeur was hy in staat om die wisselwerking tussen die kom ponente te hanteer. Dit toon dat 91 % (20)

respondente balans in onvoltooidheid bereik wat hulle weer in homeostase geplaas het (vergelyk punt 6.9 en
figuur 50.

ù Slegs twee respondente het meer bemagtiging benodig in eie vaardighede en vier respondente het nuwe on-
voltooidhede na vore gebring as gevolg van verandering in omgewing (vergelyk punt 6.9).

ù Die spelterapeutiese program vir emosioneel beseerde pre-adolessente vanuit die Gestaltbenadering was ge-
slaag (vergelyk punt 6.9)

ù Die resultate van die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM toon dat die kind se positiewe funksionering verbeter het tot 80
%. Daar is 10 %-verbetering getoon. Die selfpersepsie van die kinders het met 10 %, traumadinamika met 8 %

en die kinders se verhoudingsbou met 10 % verbeter. Die eindresultate van die metingskaal toon dat die
kinders se funksionering verbeter het ongeag die veranderlike element ten opsigte van die eerste vraelys se
invul, om in te vul wat hulle dink die terapeut graag wil sien, en die tweede vraelys waar die kind se bewus-
synsvlak in so 'n mate verhoog is dat hy werklik sy eie funksionering kon bepaal. In die senior primêre vraelys

waar die innemende gedragselemente minder is, was die verskil tussen die vraelyste groter, wat  beter funk-
sionering aandui ná die toepassing van die spelterapeutiese program (vergelyk figuur 52).
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ù Positiewe funksionering het daartoe gelei dat die kinders se deursettingsvermoë verhoog deur 'n realistiese
benadering om hul toekoms volgens hulle innerlike ervaring van tevredenheid, geluk, vriendelikheid te volg. Dit
toon dat die kind integrasie tussen sy eie emosionele ervaring en interaksie tussen homself en sy omgewing

kon bereik deur middel van selfondersteuning en selfaktualisering (vergelyk figuur 52).
ù Die kind se eie selfpersepsie het verhoog in sy eie optrede in die gemeenskap en hy kon nou met baie meer

selfgelding en selfwaarde optree. Dit toon dat die respondent se bewussyn in sy eie gedrag verhoog het en tot
integrasie gelei het tussen sy emosies en gedrag en die reaksie wat sy omgewing het. Die kind kan nou met
meer selfondersteuning optree, wat lei tot selfaktualisering (vergelyk figuur 53).

ù Die verbetering in die hantering van traumadinamika toon dat die kinders in kontak met hulleself gekom het en
hulle eie potensialiteit ontwikkel het om die probleme te hanteer. Probleemoplossendevermoë is ontwikkel in
die spelterapeutiese proses deur middel van keuses, bepaling van alternatiewe en die neem van eie verant-
woordelikheid in besluite. Deur die benutting van selfvertroeteling- en ontladingstegnieke kon die kinders hulle

balans herstel as hulle nie in staat was om die probleem met die persoon te bespreek nie. Interaksie en
selfaktualisering het dus plaasgevind (vergelyk figuur 54).

ù Die vordering wat die respondent getoon het in sy verhoudingsbou toon dat integrasie in sy Gestaltproses
plaasgevind het tussen sy bewuswording, gedrag en interaksie met sy omgewing. Dit dra daartoe by dat die

pre-adolessent se selfvertroue baie verhoog het en  dat hy selfhandhawend in toekomstige verhoudings kan
optree (vergelyk figuur 55).

7.2.6.2  Aanbevelings

ù Terapeute moet meer van assesseringsriglyne en metingskale gebruik maak om die invloed van hulle spel-
terapie op die pre-adolessent te bepaal.

ù Die kwalitatiewe navorsing kan sinvol en doelgerig aangewend word. Die resultate is dadelik beskikbaar en

die terapeut kan sy program volgens die kind se behoeftes aanpas.
ù Die spelterapeutiese program (volgens doelstelling, doelwitte en 'n aktiwiteitsprogram) word as 'n

waardevolle riglyn vir terapeute aangebied. Die sessies kan aangepas word na aanleiding van die kind se
behoeftes en proses.

ù Die doel en doelwitte van die konsep- spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-adoles-
sent kan sonder wysigings behou word vanuit die Gestaltbenadering, soos dit in die empiriese navorsing
van toepassing is.

ù Dit word aanbeveel dat figuur 56 benut word vir die voorgestelde spelterapeutiese program vir emosioneel

beseerde pre-adolessente volgens die fase, doelstelling, doelwitte van elke sessie uiteengesit. Die
aktiwiteitsprogram is as bylae 6 aangeheg.  Daar is vyf fases wat elkeen uit een of meer sessies bestaan:
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Fase 1 bestaan uit sessie 1 en 2, Fase 2 uit sessie 3, Fase 3 uit sessie 4 en 5, Fase 4 uit sessie 6 en 7, en
Fase 5 uit sessie 8. Vir elke sessie is daar 'n aktiwiteitsprogram.

FIGUUR 56: VOORGESTELDE SPELTERAPEUTIESE PROGRAM PER FASE

FASE 1: VERHOUDINGBOU EN VASSTELLING VAN DIE KIND SE PROSES
TEMA DOEL DOELWITTE PROGRAM

SESSIE
1:
Die kind
leer
homself
ken.

• Terapeutiese verhou-
dingsbou deur die
benutting van senso-
riese kontakmaking
en spelaktiwiteite om
bewussynsverhoging
by die kind te ontwik-
kel.

• Verduideliking van die spelterapeutiese proses.
• Stel grense ten opsigte van die spelterapie.
• Toepassing van aktiwiteitsprogram.

o Bekom besonderhede van die kind deur middel van die
voltooiing van onvoltooide sinne.

o Liggaamlike bewussynsverhoging deur die benutting van bal-
lonne,  wat die kind laat ontspan en in beheer van homself
voel.

o Invul van CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys.
o Die verhoging van emosionele bewuswording deur die vasstel-

ling waarvan hy van homself hou en wat hy graag wil verander.
o Laat die kind veilig voel deur  sy veilige plek te bepaal en sy

drie grootste wense te teken.

Aktiwiteits-
program 1
(bylae 6.1)

SESSIE
2:
Die kind
leer ken
sy emo-
sies.

• Holistiese beeldvor-
ming van die kind se
denke, emosies en
liggaamlike gewaar-
wording, met die doel
om  integrasie te be-
reik.

• Selfaktualisering deur
besitneming van
emosies  en  watter
gedrag daaruit voort-
vloei.

• Benutting van musiek om sensories en emosioneel kontak te ver-
hoog.

• Besitneming van emosies.
• Integrasie van verskillende emosies wat aanleiding gee tot sy ge-

drag.
• Bemagtiging van optrede na aanleiding van sy keuse.

Aktiwiteits-
program 2
(bylae 6.2)
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FASE 2: DIE KIND SE BEWUSWORDING VAN SY OMGEWINGSVERHOUDINGS
TEMA DOEL DOELWITTE PROGRAM

SESSIE
3:
Die kind
se ver-
houding
met sy
omge-
wing.

• Kontakmaking met
homself en sy om-
gewing te verhoog en
hom in staat  stel om
sy  emosionele erva-
ring daarmee te inte-
greer.

• Verhoging van die self-
aktualisering deur eie
integrasie met sy
emosionele belewenis
van sy omgewing.

• Versterk sensoriese en liggaamlike kontak.
• Emosionele kontak deur reuk en tekstuur aan emosionele ervaring

te koppel.
• Humor te benut.
• Projeksievorm deur die benutting van die sandbak.

o Vasstelling met wie die kind 'n verhouding het.
o Bepaling van gedragsuitinge tussen die persone.
o Bepaling van emosies wat kind in sy verhoudings beleef.
o Bepaling van gedrag wat kind kan vorm om die emosies en

verhouding positief te hanteer.
• Integrasie tussen sy eie emosionele belewenis na aanleiding van

die verhoudings in sy omgewing.
• Selfbeeldbou deur keuse, vryheid, beheer en selfregulering

volgens punt 4.1.7.2.4.

Aktiwiteits-
program 3
(bylae 6.3)

FASE 3: DIE KIND SE BESITNEMING VAN SY ONVOLTOOIDHEID
TEMA DOEL DOELWITTE PROGRAM

SESSIE
4:
Die kind
is ten vol-
le bewus
van sy
onvol-
tooidheid
en wat
daartoe
aanleid-
ing gee.

• Instaatstelling van die
kind om kontak te
maak met sy onvol-
tooide behoefte, deur
die verhoogde bewus-
syn ten opsigte van sy
belewing van sy situ-
asie en wat daartoe
aanleiding gegee het.

• Die bepaling van
moontlike alternatie-
we in die hantering
van die situasie en
watter omgewings-
hulpbronne beskik-
baar is om die kind by
te staan.

• 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 verantwoordelikheidsneming.
• Die bou van sy selfbeeld en ontwikkeling van potensialiteit om die

situasie te hanteer.
• Ontwikkeling  van selfvertroetelingsaksie by die kind.

Aktiwiteits-
program 4
(bylae 6.4)
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TEMA DOEL DOELWITTE PROGRAM
SESSIE
5:
Die kind
se onvol-
tooidheid
deurwerk
en be-
magtig
om dit te
hanteer.

• Die kind in staat te
stel om sy onvol-
tooidheid, wat deur
sy emosionele be-
wussyn verhoog is, te
identifiseer deur mid-
del van die monster-
tegniek en deur die
leëstoel te benut om
daarmee in gesprek
te tree.

• Bewuswording van die negatiewe sensoriese ervaring of emosies.
• Bemagtiging deur middel van die leëstoel om die onvoltooidheid te

hanteer.
• Besit van projeksie waar selfbemagtiging, selfondersteuning en

selfaktualisering plaasvind.
• Veilige plek waar hy van sy eie spanning kan ontlaai.

Aktiwiteits-
program 5
(bylae 6.5)

FASE 4: DIE KIND WORD DEUR DIE BENUTTING VAN SY EIE POTENSIALITEITE BEMAGTIG WAARDEUR SELF-
AKTUALISERING EN VERANTWOORDELIKHEIDNEMING PLAASVIND.

TEMA DOEL DOELWITTE PROGRAM
SESSIE
6:
Die kind
deur
middel
van sy
eie po-
tensia-
liteite te
bemagtig

• Die doel is dat die
kind bemagtig word
om sy eie potensiali-
teite te benut om sy
onvoltooidheid te
hanteer.

• Sensoriese bewuswording verhoog word deur tas, reuk en emosio-
nele verbintenis.

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

• Selfbeeld bou deur die identifisering van eie potensialiteite.
• Verantwoordelikheidneming vir eie optrede.
• Selfvertroetelingsaksie waar potensialiteite uitgeleef kan word.

Aktiwiteits-
program 6
(bylae 6.6)
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TEMA DOEL DOELWITTE PROGRAM
SESSIE
7:
Die kind
maak 'n
plak-
skildery
van sy
eie po-
tensia-
liteite

• Integrasie met sy om-
gewing deur middel
van positiewe prente
en die benutting van
sy eie positiewe
vermoë en karakter-
eienskappe om hom-
self met sy omgewing
te integreer.

• Die kind voor te berei
op terminering deur
samevatting van sy
potensialiteit. Bewus-
making tot watter
gedrag dit aanleiding
gee.

• 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.
• Bespreek hanteringstrategië en emosionele vaardigheid in die han-

tering van sy onvoltooidheid.
• Selfbeeld bou.
• Veilige plek waar hy sy balans kan herstel.

Aktiwiteits-
program 7
(bylae 6.7)

FASE 5: EVALUERING EN TERMINERING
TEMA DOEL DOELWITTE PROGRAM

SESSIE
8:
Die kind
ervaar
balans in
homself
en sy
omge-
wing

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

• In die terminering te
fokus op die emosio-
nele belewing en die
hantering daarvan.

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

• Bemagtiging en verantwoordelikheidneming deur middel van dia-
loog.

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

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

• Hantering van emosies rondom die afsluiting.

Aktiwiteits-
program
 (bylae 6.8)
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7.3  AANBEVELlNG VIR VERDERE NAVORSING

Die studie het 'n program vir die emosioneel beseerde pre-adolessent ontwikkel, maar verdere navorsing ten opsigte van

die volgende aspekte word aanbeveel:

• 'n Gestaltassesseringsprogram moet ontwikkel word om die omvang van kindermishandeling op die kind te
bepaal.

• Die moontlikheid moet ondersoek word om 'n Gestaltouerleidingsprogram te ontwikkel vir ouers van mishandelde
kinders om verdere mishandeling te voorkom.

• Navorsing moet gedoen word oor die haalbaarheid dat 'n Gestaltspelterapeutiese gesinsberaadprogram vir die
hele gesin wat hersaamgestel is, ontwikkel word om emosionele mishandeling in die gesin te voorkom.

• Die verdere ontwikkeling van die voorgestelde program sodat dit op verskillende ouderdomme en kultuurgroepe
toegepas kan word.

7.4 SLOTOPMERKING

Emosioneel beseerde kinders as gevolg van kinderverwaarlosing en -mishandeling is in Suid-Afrika kommerwekkend en

aan die toeneem. Die verdere toename in gesinsverbrokkeling en die verhoging in die voorkoms van hersaamgestelde
gesinne verhoog die moontlikheid dat emosioneel beseerde kinders kan toeneem. Terapeute sal hulleself baie goed
moet toerus om in die toenemende vraag na terapie te voorsien en sal dus 'n baie belangrike rol in die kind en gesin se
lewe speel om die kind beter te bemagtig met kennis en vaardighede om trauma te hanteer. Deur die spelterapeutiese

program aan die emosioneel beseerde pre-adolessent word 'n stap geneem tot die beter toerusting van die spelterapeut.


