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OPSOMMING 

 

BENUTTING VAN GESTALTSPELTERAPIE MET DIE FOKUS OP  

SELFONDERSTEUNING BY DIE KIND IN DIE MIDDELKINDERJARE 
 

Deur:  Maria Magdalene Stone 

Graad: Magister Diaconiologiae (Spelterapie-rigting) 

Universiteit: Universiteit van Suid-Afrika 

Studieleier: Mev. I.F. Jacobs 

 

Die navorser het in hierdie studie die benutting van Gestaltspelterapie, met spesifieke 

fokus op selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare, verken en beskryf.  

 

‘n Literatuurstudie is onderneem waarin die begrippe kind, Gestaltspelterapeutiese 

benadering, selfondersteuning en spelterapeutiese proses omskryf is. Die 

literatuurstudie vorm die teoretiese raamwerk waarbinne hierdie studie uitgevoer is.  

 

Na afloop van die literatuurstudie is ’n empiriese ondersoek geloods na die benutting 

van Gestaltspelterapie met die fokus op selfondersteuning. Die navorser het gebruik 

gemaak van ongestruktureerde onderhoudskedule binne ’n intrinsieke 

enkelgevallestudie as data-insamelingsmetode. Vir die duur van die empiriese 

ondersoek is tien terapeutiese sessies met die deelnemer deurloop, wat binne die 

raamwerk van kwalitatiewe navorsing ondersoek is. 

 

In die beskrywing van die gevallestudie en weergee van die empiriese data, kon die 

navorser verskeie Gestaltspelterapeutiese konsepte en beginsels benut in die 

verkenning van selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare. Hierdie konsepte 

en beginsels word in diepte binne die studie beskryf. 
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SUMMARY 

 

THE UTILIZATION OF GESTALT PLAY THERAPY AND SELF-SUPPORT 

WITH THE CHILD IN MIDDLE CHILDHOOD YEARS 

 

By:     Maria Magdalene Stone 

Degree:    Magister Diaconiologiae (Play Therapy direction)  

University:    University of South Africa 

Study leader:    Mrs. I.F. Jacobs 

 

In this study the researcher explored and described the use of Gestalt play therapy with 

specific focus on self-support with the child in middle childhood years. 

 

A literature study was undertaken to examine the concepts of child, Gestalt play therapy, 

self-support and the play therapy process. This literature study forms the theoretical 

frame in which this study was done. 

 

After the completion of the literature study, the empirical study was conducted. The 

researcher made use of unstructured interviews within a intrinsic single case study in 

order to compile research data. During the empirical study ten therapy sessions were 

conducted with the participant which was explored within the framework of qualitative 

research methodology. 

 

The researcher was able to use ample Gestalt play therapy concepts and principles 

during the description of the case study in order to explore self-support within the child 

during middle childhood. These concepts and principles will be discussed in depth within 

this study. 
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SLEUTELTERME / KEY TERMS 

 

SLEUTELTERME    KEY TERMS 
Middelkinderjare     Middle childhood 

Gestaltspelterapie     Gestalt play therapy 

Selfondersteuning     Self-support 

Gestaltspelterapeutiese proses   Gestalt play therapy process 

Paniekaanval     Panic attack 

Bemagtiging      Empowerment 

Selfgevoel      Sense of self 

Bewustheid      Awareness 

Terapeutiese verhouding    Therapeutic relationship 

Egokrag      Ego strength 
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HOOFSTUK 1 

Inleiding en uiteensetting van die studie 

 

1.1 INLEIDING 

Gestaltterapie funksioneer binne ’n eksistensiële-fenomenologiese benadering, waarin 

die mens holisties beskou word binne die konteks van sy verhouding tot sy omgewing 

(Corey, 2005:192). Gestaltspelterapie behels die benutting van die Gestaltbenadering, 

soos wat dit aangepas word in spelterapeutiese intervensie met kinders. Blom (2004:50) 

beskryf die drie hoof doelstellings van Gestaltspelterapie as die volgende: verhoging van 

die kind se vlak van bewustheid, bevordering van selfondersteuning en om persoonlike 

integrering te bewerkstellig. Alhoewel hierdie doelwitte ineen vervleg is binne die 

Gestaltspelterapeutiese proses, is daar in hierdie studie gefokus op die rol wat 

selfondersteuning speel tydens die benutting van Gestaltspelterapie. Selfondersteuning 

word deur Reynolds (2005:155) bestempel as ‘n integrale deel van menslike 

ontwikkeling. Die mens groei vanaf algehele afhanklikheid van sy omgewing binne die 

baarmoeder, na funksionele selfondersteuning waar hy as volwassene in staat is tot 

interafhanklike kontak met die omgewing ten einde sy eie behoeftes te kan vervul.  

 

Vir die doeleindes van hierdie studie het die navorser die benutting van 

Gestaltspelterapie, met fokus op selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare, 

verken en beskryf. In die literatuur bestaan daar verskille ten opsigte van die spesifieke 

chronologiese ouderdom waarvolgens die kind as ’n kind in die ‘middelkinderjare’ 

bestempel word. (Vergelyk Berk, 2006:6; Kail & Cavanaugh, 2000:203 en Louw, Van 

Ede, Ferns, Schoeman & Wait, 1998:326.) In die breë raamwerk word die kind in die 

middelkinderjare beskou as die kind wat formele skoolgaande ouderdom bereik het, tot 

en met die aanvang van adolessensie. In hierdie studie maak die navorser gebruik van 

Louw, et al. (1998:326) se chronologiese bepaling vir die kind in die middelkinderjare as 

die ouderdom tussen ses tot twaalf jaar. 

 

In hoofstuk een gee die navorser ’n uiteensetting van die motivering en rasionaal vir die 

studie, asook die metolodolgie waarvolgens die navorsing hanteer is. Die teoretiese 

raamwerk van hierdie studie is gefundeer op die Gestaltspelterapeutiese benadering as 
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uitgangspunt tot terapeutiese intervensie by die kind en hierdie aspekte word in hoofstuk 

twee bespreek. Ander begrippe wat ook in hoofstuk twee geklarifiseer word, is die kind 

in die middelkinderjare, asook die spelterapeutiese proses. Die empiriese data wat 

vanuit die studie verkry is word in hoofstuk drie weergegee, en die studie word afgesluit 

deur ’n samevatting van die navorsingsbevindinge in hoofstuk vier. Ten einde 

omslagtigheid te vermy, sal die manlike vorm deurgaans binne hierdie studie gebruik 

word om na albei geslagte te verwys. 

 

1.2 RASIONAAL VIR DIE STUDIE 

Vanuit die opvoedkundige ervaringsveld waaruit die navorser hoofsaaklik funksioneer, 

het die navorser die waarneming gemaak dat talle kinders gekonfronteer word met 

probleme vanuit hul leefwêreld wat ’n groot impak op die kind se funksionering het. 

Hierdie probleme lei oënskynlik daartoe dat die kind nie in staat is om sy potensiaal te 

verwesenlik en sy inherente vermoë te kan benut nie. Van Aswegen (2006), ’n 

skoolhoof, ondersteun die navorser se ervaring dat ‘n kind soms oor baie meer 

potensiaal beskik as wat hy openbaar. In die verband het sy opgemerk dat al kon sy 

faktore identifiseer wat vermoedelik die kind verhoed om sy potensiaal te verwesenlik, 

sy as onderwyser steeds ‘n onvermoë het om die kind effektief te ondersteun om sy 

omstandighede beter te hanteer. Hierdie mening is deur Viljoen (2006), ‘n voormalige 

departementshoof en eienares van ’n Remediërende Leessentrum, ondersteun. Sy is 

onder andere van mening dat remediërende onderrig alleen nie voldoende is om ‘n kind 

te ondersteun om sy eie probleme op te los en hom in staat te stel om sy energie te 

fokus op die skolastiese werk waarmee hy op daardie oomblik besig is nie.  

 

Deur Gestaltspelterapie word die kind bemagtig om problematiese aspekte en behoeftes 

vanuit sy leefwêreld te identifiseer en funksioneel te integreer ten einde 

selfondersteunend te kan funksioneer (Blom, 2004:50). Die navorser is daarom van 

mening dat wanneer die kind selfondersteunend funksioneer, hy gereed sal wees om sy 

innerlike vermoë te benut ten einde sy potensiaal te verwesenlik. Yssel (2006), ’n privaat 

maatskaplike werker – gespesialiseer in spelterapie, ondersteun die navorser se siening 

dat die kind wat sy leefwêreld effektief kan hanteer beter in staat is om sy energie te 

fokus en, onder andere, die onderrig wat onderwysers aan hom bied, te kan integreer. 

Ook Cornelissen (2006), ’n arbeidsterapeut, voel positief oor die moontlikhede wat 
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spelterapie bied om ’n kind te bemagtig om selfondersteunend te funksioneer deur sy 

leefwêreld beter te hanteer. 

 

Die algemene gevolgtrekking waartoe die navorser uit individuele gesprekvoering met 

die betrokke kundiges (verwys bylaag 2) gekom het, is dat daar ’n behoefte in die 

opvoedkundige raamwerk bestaan met betrekking tot kennis van selfondersteuning by 

kinders. Die navorser wou hierdie behoefte aanspreek deur middel van die studie waarin 

die benutting van Gestaltspelterapie, met die fokus op selfondersteuning, verken en 

beskryf is. 

 

Na aanleiding van bogenoemde motivering vir die studie, is ‘n navorsingsprobleem 

geïdentifiseer. McMillan en Schumacher (2001:599) beskryf die navorsingsprobleem as 

‘n formele stelling, vraag of hipotese wat ‘n empiriese ondersoek impliseer. Die volgende 

navorsingsprobleem is vir hierdie studie geformuleer:  

Daar bestaan ’n behoefte aan kennis binne die opvoeldkundige raamwerk ten 

opsigte van die benutting van Gestaltspelterapie ten einde selfondersteuning by 

die kind in die middelkinderjare te verken.  

 

Volgens Fouchè en De Vos (2005:101) word die navorser in sy studie gerig deur ‘n 

navorsingsvraag of geformuleerde werkshipotese. In teenstelling met kwantitatiewe 

navorsing se operasionele hipotese, is die navorsingsvraag binne kwalitatiewe 

navorsing baie meer buigbaar, veranderlik en nie altyd voorspelbaar nie. Vir die doel 

van hierdie studie is die volgende navorsingsvraag gestel:  

Hoe kan die Gestaltspelterapeutiese proses benut word ten einde die konsep 

selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare te verken? 

 

Vanuit die geïdentifiseerde navorsingsprobleem en die daaropvolgende 

navorsingsvraag, is die navorsingsdoelstelling geformuleer. Fouchè en De Vos 

(2005:104) beskryf die doelstelling van navorsing as die oorkoepelende, abstrakte 

mikpunt of doel wat die navorser voor oë het met sy studie, en is as volg verwoord binne 

die konteks van hierdie studie: 

Die doelstelling van hierdie studie was om die benutting van Gestaltspelterapie, 

met die fokus op selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare, te verken 

en te beskryf. 
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Wanneer die doelstelling vir navorsing geïdentifiseer is, is dit belangrik dat die navorser 

sekere doelwitte vir die verloop van die studie stel. Die doelwitte van ‘n studie dui die 

konkrete en meetbare stappe aan wat die navorser moet volg om sy doelstelling te 

bereik (Fouchè & De Vos, 2005:104). Die volgende doelwitte is vir hierdie studie 

geformuleer: 

• Om ’n literatuurstudie te onderneem waarin die begrippe kind, 

Gestaltspelterapeutiese benadering, selfondersteuning en spelterapeutiese 

proses omskryf is. 

• Om ‘n empiriese studie uit te voer deur gebruik te maak van ongestruktureerde 

onderhoudskedule ten einde die benutting van Gestaltspelterapie met die fokus 

op selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare, te verken. 

• Om na afloop van die data-insameling, data-analise waar te neem ten einde die 

benutting van Gestaltspelterapie met die fokus op selfondersteuning by die 

deelnemer te beskryf, terwyl literatuurkontrole deurentyd uitgevoer word. 

• Om tot gevolgtrekkings te kom en aanbevelings oor die benutting van 

Gestaltspelterapie ten opsigte van selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare te maak 

 

1.3 NAVORSINGSBENADERING 
Ten einde bogenoemde doelwitte vir die studie te bereik, het die navorser van die 

kwalitatiewe navorsingsbenadering gebruik gemaak. Fouchè en Delport (2005:75) 

stel dit dat die navorser binne die kwalitatiewe navorsingsproses ten nouste gemoeid is 

met die deelnemer se belewenis en ervaringsveld. Kwalitatiewe navorsing is ook 

holisties van aard, wat die navorser in staat stel om alle aspekte rakende die deelnemer 

tydens waarneming in ag te neem en in berekening te bring met die verwerking van die 

inligting.  

 

Bogenoemde eienskappe het volgens die navorser die kwalitatiewe 

navorsingsbenadering die mees toepaslike navorsingsbenadering gemaak om die 

benutting van Gestaltspelterapie, met die fokus op selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare, te verken en te beskryf. 
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1.4 SOORT NAVORSING 
Volgens Babbie (1998:90) is die drie algemene oogmerke van sosiale navorsing 

gewoonlik die verkenning, beskrywing en verklaring van die fenomeen wat nagevors 

word. Verkennende navorsing word hoofsaaklik gebruik wanneer die veld van 

navorsing relatief nuut is. Dit verskaf egter selde ’n definitiewe antwoord op die 

navorsingsvraag, maar dui die rigting aan vir meer in-diepte studies aangaande die 

onderwerp. Beskrywende navorsing vereis deeglike en doelbewuste waarneming van 

die navorser. Die data wat versamel is vanuit die waarneming, word dan in diepte 

beskryf. Laastens poog verklarende navorsing om die fenomeen wat verken en 

beskryf is, ook te verklaar. Die meeste studies bestaan egter uit ’n kombinasie van 

verkennende, beskrywende en verklarende navorsing. Die drie komponente volg 

opmekaar en is verweef in die proses van die navorsing (Babbie, 1998:92). Vir die 

doeleinde van hierdie studie word Gestaltspelterapie benut ten einde selfondersteuning 

by die kind in die middelkinderjare te verken en te beskryf. Die wyse waarop 

selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare in verband gebring word met 

Gestaltspelterapie, vernuwe die veld van navorsing en vereis verkenning en beskrywing 

in terme daarvan. Die navorser is dus gefokus op verkenning en beskrywing, eerder as 

op die verklaring van die deelnemer se onderliggende waardes en persepsies.  

 

Die navorser het hoofsaaklik gebruik gemaak van begrippe wat reeds nagevors is, 

naamlik die kind in die middelkinderjare, die Gestaltterapeutiese- en spelterapeutiese 

benadering, selfondersteuning asook die Gestaltspelterapeutiese proses. Hierdie 

uiteenlopende begrippe is in verhouding tot mekaar in die studie verken ten einde die 

benutting van Gestaltspelterapie, met die fokus op selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare, te beskryf. Omdat die navorser gebruik gemaak het van kennis wat 

reeds in die veld toegepas word, word daar na hierdie studie as toegepaste navorsing 

verwys. (Vergelyk McMillan & Schumacher, 2001:584.) Volgens McMillan en 

Schumacher (2001:19) verbreed toepgepaste navorsing die kennis en toepassing van 

navorsing wat reeds in die veld gegenereer is. In hierdie studie is die toepassing van 

kennis wat reeds gegenereer en getoets is uit die velde van sielkunde en opvoedkunde 

verken.  
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1.5 NAVORSINGSSTRATEGIE 
McMillan en Schumacher (2001:599) bestempel die navorsingsontwerp of 

navorsingsstrategie as ‘n plan wat die voorwaardes en prosedures vir die insameling en 

analisering van inligting beskryf. In Fouchè (2005:269) word vyf basiese strategieë 

genoem wat hoofsaaklik binne die kwalitatiewe navorsingsbenadering benut word, 

waarvan die gevallestudie deel is. 

 

Volgens Babbie (1998:282) is die hoofdoelwit van ‘n gevallestudie die beskrywing van ‘n 

enkele individu, groep of gemeenskap. Die verkenning en beskrywing van die 

deelnemer(s) aan die studie vind plaas deur deeglike, in-diepte data-insameling vanuit 

verskeie bronne. Binne die konteks van hierdie studie was die navorser van mening dat 

‘n intrinsieke gevallestudie, soos beskryf deur Fouchè (2005:272), die mees gepaste 

navorsingsstrategie was om te volg. Die intrinsieke gevallestudie fokus daarop om in 

diepte begrip ten opsigte van ‘n individuele geval te bewerkstellig. Die navorser het 

gepoog om deur ‘n intrinsieke enkelgevallestudie die benutting van Gestaltspelterapie 

met die fokus op selfondersteunende gedrag by die kind in die middelkinderjare, te 

verken en in diepte te beskryf.  

 

1.6 NAVORSINGSMETODOLOGIE 
Strydom (2005b:206) stel dit dat die navorser se opleiding in die spesifieke dissipline 

waaruit hy funksioneer, gewoonlik ‘n breë basis vorm waarop die voorgenome studie 

gegrond is. ‘n Algemene inligtingsbasis is egter nie voldoende om suksesvolle navorsing 

uit te voer nie. Die verantwoordelikheid berus by die navorser om alle relevante inligting 

en literatuur wat van toepassing is op die studie te bekom en saam te vat in ‘n 

literatuurstudie wat die spesifieke grondslag van die beoogde navorsing sal vorm 

(Strydom, 2005b:207).  

 

Vir die doeleindes van hierdie studie is ’n in-diepte literatuurstudie gedoen wat die 

begrippe kind, Gestaltspelterapeutiese benadering, selfondersteuning en 

spelterapeutiese proses omskryf het. Die navorser het deurentyd gepoog om die mees 

relevante bronne van inligting te benut tydens die uitvoering van die literatuurstudie en 

die literatuurkontrole, maar moes as gevolg van die aard van die studie ook van 

klassieke bronne gebruik maak. Klassieke bronne wat benut is, is onder andere:       
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Play Therapy deur Virginia Axline (1947), The child and reality deur Jean Piaget (1972), 

The Gestalt approach and eye witness to therapy deur Frederic Perls (1973), Gestalt 

therapy integrated deur Ervin en Miriam Polster (1973), Childhood and Society deur Erik 

Erikson (1977), en Windows to our children deur Violet Oaklander (1988). 

 

Data-insameling binne kwalitatiewe navorsing is ‘n aaneenlopende proses wat 

geïntegreerd tydens al die fases van die navorsing plaasvind (McMillan & Schumacher, 

2001:462). Daar is verskeie vorme van data-insameling binne kwalitatiewe navorsing 

wat op verskeie maniere gekombineer kan word. Vir die doeleindes van hierdie studie is 

ongestruktureerde onderhoude, waarneming en veldnotas benut om data in te samel en 

hierdie aspekte sal vervolgens bespreek word: 

• Greef (2005:292) verwys na ongestruktureerde onderhoude as ‘n gesprek met 

‘n sekere doel. Die kern van ‘n ongestruktureerde onderhoud is die verken en 

verstaan van die deelnemer se ervaring en die sin wat hy daaraan heg. Die 

gesprek is verder ook gefokus en bied ruimte vir die navorser en die deelnemer 

om ‘n sekere aspek in diepte te verken. Vir die doel van hierdie studie het die 

ongestruktureerde onderhoude die vorm van Gestaltspelterapie aangeneem 

waartydens die konsep selfondersteuning in diepte by die kind in die 

middelkinderjare verken is. Vir die doeleindes van data-ontleding is die 

ongestruktureerde onderhoude met die deelnemer op videoband vasgelê. Ten 

einde onderbrekings in die terapeutiese sessie te verhoed, is die videokamera 

opgestel om die vertrek in geheel binne ’n wye skoot vas te lê. Die navorser het 

gepoog om nie die aandag op die kamera te fokus deur onnodige veranderinge 

tydens die sessies daaraan te maak nie. (Vergelyk De Vos, 2005a:334-335.) 

• Meyer (1998:29) impliseer dat die gebruik van waarneming as ’n data-

insamelingsmetode met deeglikheid hanteer moet word om te verseker dat die 

resultate betroubaar is. Tydens die ongestruktureerde onderhoude het die 

navorser waarnemings gemaak van die deelnemer, wat na afloop van die 

terapeutiese sessie in die veldnotas aangeteken is. Dit was ook moontlik om 

spesifieke waarnemings te maak ten opsigte van die deelnemer se gedrag en 

liggaamshouding deur die afsonderlike ontleding van elke terapiesessie op 

videoband. Die navorser het gepoog om die waarnemings deurentyd deur 

ondersteuning met toepaslike literatuur te benut. 
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• Veldnotas is ‘n belangrike vorm van data-insameling en die wyse waarop dit 

gaan plaasvind tydens die studie, moet deeglik vooraf beplan word (De Vos, 

2005a:334). Vir hierdie studie is gebruik gemaak van handgeskrewe prosesnotas 

wat direk na afloop van die Gestaltspelterapiesessie met die deelnemer geneem 

is. Alle prosesnotas wat deur die navorser gemaak is, asook enige tekeninge of 

dokumentasie deur die deelnemer, is as veldnotas beskou en by empiriese 

inligting ingesluit.  

 

Binne die kwalitatiewe navorsingsbenadering is die proses van data-insameling en 

analisering ‘n geïntegreerde proses wat nie afsonderlik in isolasie plaasvind nie. Dit 

verseker dat die inligting ryk is en in diepte geanaliseer kan word. (De Vos, 2005a:335.) 

Vir die doeleinde van hierdie studie het data-analise op ‘n induktiewe wyse plaasgevind 

(Babbie, 1998:35). Die data is volgens die verloop van die terapeutiese proses met die 

deelnemer in opvolgende sessies ontleed. Elke video-opname is afsonderlik ontleed 

waartydens alle inligting asook die volledige verloop van die terapeutiese sessie deur 

die navorser neergeskryf is. Daarna is die data as ‘n geheel beskou ten einde die 

aspekte van selfondersteuning wat in die terapeutiese proses na vore getree het, te kon 

identifiseer. Elke terapiesessie is daarna individueel beskryf ten opsigte van die 

spesifieke aspekte van selfondersteuning wat vanuit die volledige terapeutiese proses 

geïdentifiseer kon word in ooreenstemming met die literatuurkontrole. Spesifieke 

waarnemings van die deelnemer en relevante inligting vanuit die veldnotas is ook tydens 

die beskrywing geïnkorporeer. Die volledige Gestaltspelterapeutiese proses is na afloop 

van die beskrywing van elke individuele sessie verken en geëvalueer aan die hand van 

die Schoeman-model (vergelyk 2.5), ten einde gevolgtrekkings en aanbevelings ten 

opsigte van die studie te kon maak. Volgens McMillan en Schumacher (2001:462) poog 

induktiewe data-analise nie om die patrone of gevolgtrekkings vanuit die data te verklaar 

nie, maar slegs om die bestaan daarvan tot ‘n werklikheid te bring deur die verkenning 

en beskrywing daarvan 

 

McMillan en Schumacher (2001:169) verduidelik die universum as die groep elemente 

(ongeag individue, voorwerpe of selfs verskynsels) wat voldoen aan die kriteria wat deur 

die navorsingsresultate veralgemeen behoort te word. Die universum vir hierdie studie 

het bestaan uit enige kind tussen die ouderdom van ses tot twaalf jaar. Die populasie 

bestaan uit alle moontlike deelnemers wat voldoen aan die spesifieke elemente wat 
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geïdentifiseer is vir deelname aan die studie, waaruit die uiteindelike steekproef geneem 

kan word (McMillan & Schumacher, 2001:169). Die populasie vir hierdie studie was 

leerders in die middelkinderjare wat ingeskryf is by die laerskole waar die navorser 

tydens die studie werksaam was. ‘n Doelgerigte steekproeftrekking is gebruik as vorm 

van ‘n nie-waarskynlikheidsteekproef vir die doeleindes van hierdie studie. ‘n 

Doelgerigte steekproef word gewoonlik benut omdat dit sekere elemente bevat wat 

volgens die navorser van belang is vir die spesifieke studie. Duidelike kriteria, 

formulering van die kriteria en redes vir die spesifieke kriteria is daarom noodsaaklik. 

(Vergelyk Strydom & Delport, 2005:328 en McMillan & Schumacher, 2001:175.) Kriteria 

vir die doelgerigte steekproef in hierdie studie het die volgende behels: 

•  ‘n Leerder ingeskryf by een van die skole waar die navorser werksaam is.  

• ‘n Leerder in die middelkinderjare.  

• ‘n Leerder wat Afrikaans magtig is.  

 

1.7 ETIESE ASPEKTE 
Gravetter en Forzano (in Strydom, 2005a:56) stel dat die navorser twee kategorieë van 

etiese verantwoordelikheid het. Eerstens is daar ‘n etiese verantwoordelikheid teenoor 

alle deelnemers wat deel uitmaak van die navorsingstudie. Tweedens het die navorser 

ook ‘n etiese verantwoordelikheid teenoor die studieveld van die wetenskap – om te 

verseker dat eerlike en akkurate weergawe van inligting deurentyd in die navorsing 

weergegee word. 

  

Deur die uiteensetting van die navorsingsvoorstel voor die aanvang van die 

navorsingsproses, kon die navorser verseker dat etiese, sowel as wetenskaplik korrekte 

navorsingsprosedures, gevolg word. Vervolgens word etlike etiese aspekte wat vir die 

doel van hierdie studie van toepassing was, bespreek. (Vergelyk Strydom, 2005a:58, 

McMillan & Schumacher, 2001:421 en Babbie, 1998:438.) 

• Deelnemers aan navorsing moet die versekering kan hê dat hulle geen fisiese of 

emosionele skade berokken sal word nie. Vir die doeleindes van hierdie studie is 

die toesighoudende ouer van die deelnemer, sowel as die deelnemer self, ingelig 

dat die navorser Gestaltspelterapie beoefen onder professionele supervisie. 

Tydens supervisie mag anonieme inligting rakende die deelnemer en studie 

moontlik bespreek word. Die betrokkenes is ook ingelig dat terapeutiese sessies 
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op videoband vasgelê sou word vir navorsingsdoeleindes. Beide die deelnemer 

en sy ouer het daartoe toegestem. Die navorser was vir die tydperk waarin die 

empiriese data vir die studie ingesamel is, ook voortdurend in kontak met ’n 

professionele supervisor. Daardeur is die navorser se vaardigheid as terapeut 

verbeter en gemonitor ten einde enige benadeling van die deelnemer te verhoed.  

• Deelnemers moet deeglik ingelig word oor die doel van die navorsing en dat 

deelneming plaasvind op ‘n vrywillige basis. Op grond van hierdie kennis maak 

die deelnemer ’n keuse om deel te neem aan die studie, of nie. Misleiding van die 

deelnemers op enige wyse word egter beskou as ’n verbreking van die 

deelnemer se toestemming en privaatheid deur die navorser, en is oneties. Die 

deelnemer aan hierdie studie, sowel as sy ouer, is vooraf oor die doel van die 

studie deur middel van ‘n geskrewe inligtingsdokument (verwys bylaag 1) en 

persoonlike onderhoudvoering ingelig. Die ouer van die deelnemer het die 

skriftelike dokument waarin toestemming verleen is dat die betrokke kind aan die 

studie kon deelneem, onderteken. Die deelnemer se verbale toestemming is ook 

persoonlik deur die navorser tydens gesprekvoering bekom. Tydens hierdie 

onderhoud is vrywillge deelname aan die studie spesifiek beklemtoon, en daar is 

met die deelnemer ooreengekom dat hy enige tyd kon onttrek indien hy nie 

verder aan die studie sou wou deelneem nie. 

• Die versekering dat alle inligting as vertroulik en anoniem hanteer en weergegee 

sal word moet aan deelnemers gebied word. In die inligtingsdokument (verwys 

bylaag 1) rakende die doel van die studie, asook tydens die persoonlike 

onderhoud, is die kwessie van vertroulikheid bespreek.  

• Die verantwoordelikheid berus by die navorser om te verseker dat sy oor die 

nodige vaardighede beskik en bevoeg is om die navorsing deur te voer. Die 

navorser het ingeskakel by gereelde supervisie ten einde die kwaliteit van terapie 

te verseker. Konsultasie met ‘n gekwalifiseerde studieleier om te verseker dat 

eties verantwoordbare navorsingsmetodes gevolg word, het ook deurentyd 

plaasgevind. 

• Die navorser het ‘n verantwoordelikheid teenoor die deelnemers, algemene 

publiek asook mede-kollegas om te verseker dat die resultate van die studie so 

getrou as moontlik bekend gemaak word. In hierdie studie word die resultate 

bekendgemaak deur die samestelling van ‘n verhandeling onder leiding van ‘n 
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bekwame studieleier wat ‘n bydrae lewer in die versekering van etiese en 

betroubare navorsingsresultate. Die resultate van die studie is aan die 

deelnemer, sowel as sy moeder, deur middel van gesprekvoering na afloop van 

die Gestaltspelterapeutiese proses, weergegee. 

 

1.8 DEFINISIE VAN HOOFKONSEPTE 

1.8.1 Die kind in die middelkinderjare 

Louw, et al. (1998:326) beskryf die kind vanaf sy sesde tot ongeveer twaalfde 

lewensjaar – voor die aanvang van puberteit – as die kind in sy middelkinderjare. Die 

kind in sy middelkinderjare bevind homself, volgens Erikson (1977:232) se fases van 

ontwikkeling, in die kritieke fase om arbeidsaamheid te bereik teenoor ‘n gevoel van 

minderwaardigheid (vergelyk 2.2.3). Die suksesvolle integrasie van die twee aspekte sal 

beteken dat die kind ‘n gevoel van bekwaamheid ontwikkel het. 

 

Die sentrale tema van die kind in sy middelkinderjare word deur Paris en Cunningham 

(1996:117) as volg beskryf: “Becoming less childlike, less dependent, and less naive 

while simultaneously becoming more skilled, more knowledgeable, and more 

cooperative.” Die siening van Paris en Cunningham sluit aan by Erikson se teorie dat die 

kind in die middelkinderjare gefokus is op die verwerwing van bekwaamheid (Erikson, 

1977:233). Die studie was dus gerig op die verkenning van selfondersteuning by die 

kind tussen ses en twaalfjarige ouderdom, waarin die kind se belewenis van sy eie 

bekwaamheid ’n belangrike rol gespeel het. 

 

1.8.2 Gestaltspelterapie 

Die konsep van Gestaltspelterapie bestaan uit twee komponente. Eerstens vereis dit ‘n 

verklaring van die Gestaltbenadering, en tweedens ‘n verklaring van spelterapie. 

 

1.8.2.1 Gestaltbenadering  

Prochaska en Norcross (1999:166) stel dit dat die Gestaltbenadering menslike 

ontwikkeling beskou as ‘n groeiproses vanaf totale afhanklikheid van die omgewing as 

baba, na volwassenheid waar die individu in staat is om selfondersteunend te 

funksioneer. Binne hierdie funksioneringsproses is daar sekere aspekte waarop die 
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Gestaltterapeut klem lê ten einde die individu te bemagtig om selfondersteunend te kan 

funksioneer. 

 

Sowel Frager en Fadiman (1998:142) as Corey (2005:194) meld dat die mens binne die 

Gestaltbenadering holisties beskou word in terme van sy eie belewenis van sy  interne 

(psigiese) en eksterne (fisiese) wêreld, en in konteks van sy verhouding met sy 

omgewing. (Vergelyk 2.3.1 en 2.3.2.) Die mens kan slegs effektief funksioneer wanneer 

hy bewustheid bereik van homself as ‘n eenheid en die wyse waarop hy in sy wêreld 

funksioneer. (Vergelyk 2.3.4, Frager & Fadiman, 1998:143 en Prochaska & Norcross, 

1999:171.) Wanneer die individu bewustheid bereik ten opsigte van sy funksionering, is 

hy in staat om self-regulerend te funksioneer en aanpassings te maak ten einde sy 

behoeftes te vervul. (Vergelyk Perls, 1973:5.) Deur hierdie proses van groei neem die 

individu verantwoordelikheid vir homself en die wyse waarop hy kontak maak met die 

omgewing (vergelyk 2.3.3) om sy behoeftes te bevredig en selfondersteunend te 

funksioneer. Sills, Fish en Lapworth (1995:16) vervat bogenoemde treffend saam deur 

te meld: 

 Gestalt believes that human beings – even those in distress over  

difficulties – are best able to grow and take charge of their lives by  

becoming more aware of who they are in all their needs and wants,  

feelings and thoughts, their ambivalences and conflicts, what they  

say and what they do. Only then can they feel responsible for their  

own lives and make choices in order for them to find the best  

resolutions to their problems. 

 

1.8.2.2 Spelterapie 

Speel word deur Axline (1947:16) beskryf as die kind se natuurlike medium vir die 

uitdrukking van homself, en Oaklander (1988:160) definiëer speel soos volg: “Playing is 

how the child tries out his world and learns about his world, and it is therefore essential 

to his healthy development”. 

 

Spelterapie het volgens Brems (2002:252) drie betekenisvolle oogmerke, waarvan die 

belangrikste is om eerstens ‘n sterk verhouding tussen die kind en terapeut te bou. 

Daarna voorsien spelterapie aan die kind ‘n manier om homself uit te druk en stel dit die 

kind in staat om inligting oor te dra wat dalk te pynlik is om in woorde te probeer vertel. 
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Laastens vervul spelterapie ‘n helende funksie deurdat dit die kind help om ‘n strategie 

vir probleemoplossing te vind. Axline (1947:9) gee ‘n definisie van spelterapie wat nou 

aansluiting vind by Brems se oogmerke, naamlik: “It is an opportunity which is given to 

the child to “play out” his feelings and problems just as, in certain types of adult therapy, 

an individual “talks out” his difficulties”.  

 

In die konteks van hierdie studie is Gestaltspelterapie beskou as die wyse waarop die 

navorser die Gestaltbenadering benut ten einde aan die kind ‘n ruimte te bied waarin hy 

deur spelterapie bewustheid kan bereik ten opsigte van homself, sy wêreld, sy 

behoeftes en die mate waartoe hy in staat is om selfondersteunend te funksioneer. 

 

1.8.3 Selfondersteuning 
Blom (2004:51) beskryf selfondersteuning as die proses binne Gestaltspelterapie 

waardeur die kind geleer word om toenemend verantwoordelikheid vir homself te 

aanvaar en minder op die omgewing staat te maak vir die vervulling van sy behoeftes. 

Selfondersteuning sal volgens Perls (1973:59) slegs bereik word wanneer die individu in 

staat is om die energie te benut wat hy voorheen aangewend het om sy groei na 

volwassenheid en selfondersteuning te blokkeer. Die wyses waarop die persoon sy eie 

groei na selfondersteuning blokkeer word in 2.4.1 verduidelik.  

 

Binne hierdie studie is die lae van neurose (vergelyk Perls in Frager & Fadiman, 

1998:144 en Prochaska & Norcross, 1999:168) waardeur die kind moet werk ten einde 

in staat te wees om selfondersteunend te funksioneer, gebruik as maatstaf vir die kind in 

die middelkinderjare se vermoë tot selfondersteuning. 

 

1.9 SAMEVATTING 
Die navorser het in hierdie hoofstuk die rasionaal vir die studie, asook die benadering en 

metodologie rakende die navorsing uiteengesit. Etiese aspekte wat betrekking het op 

die navorsingsproses is bespreek, en die hoofkonsepte wat verband hou met die studie 

is kortliks gedefiniëer. Daardeur vorm hoofstuk een die raamwerk waarbinne die studie 

uitgevoer is. Vervolgens word die literatuurstudie, wat die teoretiese agtergrond van die 

studie vorm, in Hoofstuk 2 uiteengesit. 
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HOOFSTUK 2 

Omskrywing van die begrippe kind, Gestaltspelterapeutiese 
benadering, selfondersteuning en spelterapeutiese proses 

 

2.1 INLEIDING 
Soos reeds gemeld in Hoofstuk 1, bestaan Gestaltspelterapie uit twee komponente, 

naamlik: die Gestaltbenadering en spelterapie (vergelyk 1.8.2). Die Gestaltbenadering 

bestaan uit verskeie teoretiese aspekte, tegnieke en konsepte. (Vergelyk Clarkson, 

2005:174 en Polster & Polster, 1973:71.) Vir die doeleindes van hierdie studie is slegs 

die aspekte binne die Gestaltbenadering wat van toepassing is op selfondersteunende 

gedrag by die kind beskryf. Spelterapie is op sigself ‘n baie wye veld wat deur elke 

kundige wat daarvan gebruikmaak aangepas word vanuit die teoretiese raamwerk 

waarvolgens die kundige te werk gaan (Wilson & Ryan, 2005:4). Vir die doeleindes van 

hierdie studie is die spelterapeutiese proses toegepas vanuit die Gestaltbenadering en 

slegs aspekte wat daarby aansluiting vind, is in hierdie hoofstuk beskryf.  

 

Nadat 'n uiteensetting van Gestaltspelterapie gegee is, is die konsep van 

selfondersteuning vanuit die Gestaltbenadering beskryf, asook die 

Gestaltspelterapeutiese proses soos wat dit toegepas is binne die studie. Voordat daar 

egter in diepte gekyk kan word na Gestaltspelterapie en die terapeutiese proses, is dit 

toepaslik om eers die kind in die middelkinderjare, en die spesifieke aspekte rakende sy 

ontwikkeling wat aansluiting vind by selfondersteuning, te beskryf. 

 

2.2 DIE KIND IN DIE MIDDELKINDERJARE 
Die kind tussen sy sesde en twaalfde lewensjaar word in hierdie studie beskou as die 

kind in sy middelkinderjare (vergelyk 1.8.1). Gedurende hierdie tydperk ervaar die kind 

minder fisiese veranderinge as tydens die vorige of opvolgende paar jare in sy lewe. Die 

kind in sy middelkinderjare se belangrikste areas van ontwikkeling lê opgesluit in sy 

kognitiewe-, sosiale-, emosionele- en selfkonsep ontwikkeling (Louw, et al., 1998:326). 

Hierdie ontwikkelingsaspekte van die kind in die middelkinderjare sal vervolgens 

bespreek word. 
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2.2.1 Kognitiewe ontwikkeling 
Jean Piaget (1972:49) het vier fases van kognitiewe ontwikkeling by kinders 

geïdentifiseer. Elke fase verteenwoordig ‘n fundamentele verandering in hoe die kind sy 

wêreld verstaan en organiseer, asook ‘n kenmerkende vlak van denke en 

redeneringsvermoë by die kind. Volgens Piaget (1972:58) beweeg die kind in die 

middelkinderjare na die konkreet-operasionele fase. Dit beteken dat die kind toenemend 

in staat is tot logiese redenering, maar volgens Kail en Cavanaugh (2000:21) is dit 

beperk tot ‘n konkrete vlak wat hy fisies in die hier en nou kan waarneem. Abstrakte 

denke en redenering is vaardighede waaroor die kind nog nie in die middelkinderjare 

beskik nie. (Vergelyk Louw, et al.,1998:73-84 en Thompson, Rudolph & Henderson, 

2004:12-14.) 

 

Ten spyte daarvan dat die kind in die middelkinderjare reeds die konkreet-operasionele 

fase van denke bereik het, verduidelik Kail en Cavanaugh (2000:207) dat die kind nie 

noodwendig altyd op dieselfde vlak van denke redeneer as waartoe hy reeds in staat is 

nie. Sowel Geldard en Geldard (2005:108) as Joyce en Sills (2005:162) meld dat ’n kind 

dikwels regresseer na ’n vorige vlak van ontwikkeling ten opsigte van sy gedrag en/of 

denke wanneer hy gekonfronteer word met angs of trauma in sy lewe. Indien die kind 

wel regressie toon ten opsigte van sy reeds verwerfde kognitiewe denke, kan dit 

verhoed dat die kind op ‘n kognitiewe vlak selfondersteunend sal kan funksioneer. 

 

Vanuit die navorser se ondervinding is dit belangrik dat die spelterapeut wat betrokke is 

by die kind in sy middelkinderjare die vlak van kognitiewe ontwikkeling waarop die 

spesifieke kind funksioneer, in ag sal neem. Dit is noodsaaklik ten einde die terapie 

funksioneel vir die kind te hou, op ‘n vlak wat hy verstaan. Dit is egter ook belangrik om 

moontlike irrasionele denke wat die kind openbaar te identifiseer en terapeuties aan te 

spreek sodat die kind ondersteun kan word om op ‘n kognitiewe vlak selfondersteunend 

te kan funksioneer. (Vergelyk Geldard & Geldard, 2005:37, 116.) 

 

2.2.2 Sosiale ontwikkeling 
Louw, et al. (1998:354-362) verduidelik hoe die rol van die ouer verander namate die 

kind in die middelkinderjare geleidelik minder afhanklik van sy ouers word. Waar die 

ouer voorheen primêr die rol van versorger vir die kind vertolk het, is die kind in die 
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middelkinderjare nie meer in totaliteit afhanklik van sy ouers om hom fisies te 

ondersteun of te help nie. Die kind begin nou die behoefte openbaar om saam met sy 

ouers besluite te neem, of selfs heeltemal onafhanklik ‘n besluit te maak (Louw, et al., 

1998:354). Berk (2006:451) beskryf hoe die wyse waarop ‘n kind se ouers hierdie nuwe 

lewensfase wat hy betree hanteer, die kind se selfkonsep ontwikkeling asook sy sosiale 

interaksie met ander mense buite sy gesinsverband, kan beïnvloed. Louw, et al. 

(1998:354-357) en Shaffer (2005:178) beskryf in ondersteuning van Berk dat ‘n 

dominerende ouer of oorbeskermende ouer wat die kind in die middelkinderjare nie 

ruimte gun om self keuses uit te oefen nie, moontlik daartoe aanleiding kan gee dat die 

kind ‘n lae selfagting openbaar wat ook sy verhouding met sy portuurgroep kan 

bemoeilik.  

 

In die middelkinderjare word die kind toenemend blootgestel aan sosiale interaksie met 

mense buite sy gesinsverband en veral vriende speel in hierdie fase ‘n belangrike rol. 

Kail en Cavanaugh (2000:205) verwys na die kind se skooltoetrede en ontwikkelende 

denkpatrone as mylpale vir die kind in die middelkinderjare. Behalwe vir die ontwikkeling 

ten opsigte van kognitiewe denkpatrone, groei en verander die kind se lewensbeskouing 

ook as gevolg van sy toenemende interaksie met ander mense. Die kind se 

egosentriese denke wat kenmerkend was as kleuter, ontwikkel om ander mense ook in 

ag te neem en die kind tot die besef te laat kom dat sy beskouing van die wêreld nie die 

enigste is nie. Die kind in die middelkinderjare se taalontwikkeling dra verder by tot 

verhoogde kommunikasie met ander, asook ‘n gewaarwording van ander se emosies en 

denke. Die kind kom ook nou tot die besef daarvan dat sy gedrag ‘n invloed op ander 

het en sekere reaksies by mense kan ontlok. (Vergelyk Louw, et al., 1998:353.) 

 

‘n Baie belangrike uitvloeisel van die kind in die middelkinderjare se toenemende 

vermoë tot sosialisering met ander, is die vorming van sy selfkonsep. Shaffer (2005:163) 

beklemtoon dit dat die kind in hierdie fase grootliks sy selfkonsep vorm op grond van die 

wyse waarop ander teenoor hom reageer. Die wyse van kontak maak en die manier 

waarop die kind in die middelkinderjare met sy ouers, onderwysers, portuurgroep en 

ander betrokkenes in sy lewe sosialiseer, sal dus tot ‘n groot mate ‘n bepalende rol 

speel in die kind se optimale ontwikkeling en vermoë om selfondersteunend te kan 

funksioneer. (Vergelyk Louw, et al., 1998:363 en Shaffer, 2005:179.)  
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Joyce en Sills (2005:43) verduidelik dat ‘n belangrike funksie van die terapeutiese 

verhouding binne die Gestaltbenadering is om die kliënt se bewustheid ten opsigte van 

die wyse waarop hy met ander mense kontak maak en sosialiseer, te verhoog. Die 

navorser beskou die manier waarop die kind met die spelterapeut sosialiseer, asook die 

interaksie tussen hulle in die speelkamer, as ‘n goeie aanduider van die kind se 

sosialiseringsvermoë met volwassenes. ‘n Belangrike aspek van spelterapie is derhalwe 

om die kind te ondersteun om bewus te word van negatiewe sosialiseringspatrone wat 

hy moontlik openbaar. Sodoende word die kind bemagtig om sy wyse van interaksie op 

‘n toepaslike wyse aan te pas ten einde selfondersteunend te kan funksioneer in sy 

sosialisering met ander mense buite die terapeutiese verband 

 

2.2.3 Emosionele- en selfkonsep ontwikkeling 
Erik Erikson (1977:222) het agt stadiums van menslike ontwikkeling geïdentifiseer. In 

elke stadium het hy twee teenpole geïdentifiseer waarbinne die ontwikkelende individu 

homself oriënteer. Die stadium waarin die kind in die middelkinderjare homself bevind, 

bestaan uit die teenpole arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid. Die suksesvolle 

sintese van die teenpole sal beteken dat die kind ‘n gevoel van bekwaamheid verwerf. 

(Vergelyk Louw, et al., 1998:53, 55; Kail & Cavanaugh, 2000:17 en Erikson, 1977:232.)  

 

Die wyse waarop die kind deur die betekenisvolle volwassenes in sy lewe behandel 

word, speel ‘n belangrike rol in die kind se ontwikkeling van selfagting en die vorming 

van sy selfkonsep (Louw, et al., 1998:349). Die ouer of onderwyser wat positief op die 

kind se pogings tot arbeidsaamheid reageer, ondersteun die kind om ‘n gevoel van 

bekwaamheid te verwerf. Indien die betekenisvolle volwassene die kind se pogings tot 

arbeidsaamheid nie erken nie of afmaak as onbevredigend, kan dit daartoe bydra dat 

die kind ‘n gevoel van minderwaardigheid koppel aan sy selfkonsep. Hierdie verwerwing 

van ‘n emosionele oriëntasie – “ek voel bekwaam” of “ek voel minderwaardig” – dra 

beduidende tot die vorming van die kind se selfagting en selfkonsep by. Shaffer 

(2005:176) beklemtoon die verskynsel dat die kind se opinie van homself dikwels ‘n 

refleksie is van ander mense se opinie van hom. Dit veroorsaak dat die sosiale-, 

emosionele- en selfkonsep ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare baie nou 

ineen vervleg is.  
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Die navorser is van mening dat dit nie noodsaaklik is dat die spelterapeut, betrokke by 

die kind in die middelkinderjare, spesifiek identifiseer of dit die kind se sosiale-, 

emosionele- of selfkonsep ontwikkeling is wat onfunksioneel voorkom nie. Die fokus van 

die spelterapeut is eerder om die kind bewus te maak van die wyse waarop hy 

emosioneel funksioneer en homself waarneem. Joyce en Sills (2005:91) maak dit 

duidelik dat die probleem wat die individu binne sy verhoudings met ander ondervind, tot 

uiting kom in die wyse waarop hy sosialiseer. Die oplossing van die probleem lê egter 

opgesluit binne die terapeutiese verhouding waarbinne die individu stelselmatig bewus 

gemaak word van sy eie innerlike proses en wyse van sosialisering. Binne hierdie 

terapeutiese verhouding sal dit vir die kind moontlik wees om sekere aanpassings te 

maak wat hom in staat sal stel om funksioneel te kan sosialiseer, asook 

selfondersteunend te kan optree ten opsigte van sy emosionele en selfkonsep 

ontwikkeling. 

 

Ten einde die verband tussen die kind in die middelkinderjare en sy vermoë om 

selfondersteunend te kan funksioneer te beskryf binne die Gestalt konteks, is dit 

vervolgens nodig om die Gestaltbenadering, soos wat dit toegepas word in spelterapie, 

te bespreek. 

 

2.3 GESTALTSPELTERAPEUTIESE BENADERING 

Die begrip dat die geheel groter is as die som van sy dele, is een van die basiese 

boustene van die Gestaltbenadering (Bowman, 2005:8). Hierdie holistiese siening van 

die werklikheid hou bepaalde implikasies in vir die toepassing van spelterapie binne die 

raamwerk van die Gestaltbenadering. Die navorser bespreek vervolgens hierdie twee 

begrippe, naamlik die Gestaltbenadering en spelterapie, ten opsigte van die aspekte 

daarvan wat aansluiting vind by selfondersteuning deur die kind. 

 

2.3.1 Die kind as holistiese organisme binne die veld 
Die konsep van “Gestalt” is gebore uit ‘n groep Duitse sielkundiges wat studies geloods 

het ten opsigte van persepsie. Die gevolgtrekking waartoe die sielkundiges gekom het, 

was dat menslike waarneming geskied binne ‘n natuurlike proses van organisering en 

strukturering om betekenis te heg aan dit wat waargeneem word as ‘n eenheid. 

(Bowman, 2005:9.) Fritz Perls, wat algemeen beskou word as die vader van die 
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Gestaltbenadering (vergelyk Bowman, 2005:5 en Corey, 2005:191), illustreer dit baie 

treffend deur te meld dat iemand wat ‘n kamer vol mense binnestap se waarneming nie 

bestaan uit verskillende spatsels van kleur, beweging, gesigte en liggame nie. Sowel die 

kamer, as die mense daarbinne, word as ‘n eenheid waargeneem. Die 

Gestaltbenadering plaas dieselfde klem op waarneming van die mens as geheel binne 

sy bepaalde leefwêreld. (Perls,1973:3, 9-16.) Volgens Oaklander (1999:162) en Corey 

(2005:194) behels dit dat die volledige menslike organisme – sintuiglike ervaring, 

liggaamlike ervaring, emosies, gedrag, intellek en selfs drome – in verhouding tot 

mekaar in ag geneem behoort te word ten einde ’n begrip te kan vorm van die spesifieke 

individu se wyse van funksionering.  

 

‘n Belangrike fokus van Gestaltspelterapie is volgens Blom (2004:53) om die kind te 

ondersteun om meer holisties te funksioneer. Die kind in die middelkinderjare word deur 

die terapeut begelei om homself ook as ‘n eenheid waar te neem deur in staat te wees 

om ondermeer sy denke, emosies en liggaam met homself te integreer. Wanneer die 

kind in staat is om holisties as ‘n geïntegreerde eenheid te funksioneer, is hy in staat om 

sy behoeftes meer effektief te kan bevredig en selfondersteunend te kan optree. 

Clarkson (1989:1) stel hierdie oogmerk van holistiese funksionering baie treffend deur 

op te merk dat: “The aim of Gestalt is the integration of all disparate parts. In this way 

people can let themselves become totally what they already are, and what they 

potentially can become”. 

 

Volgens Yontef en Jacobs (in Blom, 2004:9) impliseer ‘n holistiese mensbeskouing dat 

die mens ook nie afsonderlik van sy omgewing verstaan of bestudeer kan word nie. 

Wanneer die kind in sy middelkinderjare holisties beskou word, kan dit nie anders as om 

ook die veld waarbinne hy funksioneer in ag te neem nie. Die kind is nooit volkome 

onafhanklik of in isolasie nie, maar is altyd verbind en in kontak met alles en almal 

rondom hom. Joyce en Sills (2005:24) verklaar dat die term “veld” letterlik alles in die 

heelal impliseer – elke verhouding, voorwerp en situasie wat as gevolg van ‘n holistiese 

beskouing van die wêreld, in verhouding tot die kind staan.  

 

Binne Gestaltspelterapie word die kind in die middelkinderjare begelei om homself 

holisties en geïntegreerd waar te neem binne die veld waarin hy funksioneer en om tot 
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bewustheid daarvan te kom dat hy en die veld mekaar wederkerig beïnvloed. (Vergelyk 

Clarkson, 1989:17; Clarkson, 2005:175; Louw, et al., 1998:63 en Blom, 2004:53.)  

 

2.3.2 Die kind se wêreld: sy proses en fenomenologiese belewenis 
Clarkson (1989:1) beskryf die Gestaltbenadering soos volg: “The aim of the Gestalt 

approach is for a person to discover, explore and experience his or her own shape, 

pattern and wholeness”. Die Gestaltbenadering is gerig daarop om die individu te lei tot 

bewustheid (vergelyk 2.3.4) van sy unieke proses. Volgens Blom (2004:52) verwys die 

mens se innerlike proses na die wyse waarop hy homself handhaaf en leef in die wêreld 

– wat hy doen en hoe hy dit doen. Schoeman (2004a:45) stel dit as ‘n vereiste dat die 

Gestaltspelterapeut bekend moet wees met die kind se unieke proses. Slegs dan sal die 

terapeut in staat wees om die kind in die middelkinderjare op sy vlak te kan ontmoet en 

tot bewustheid van sy eie proses te kan begelei. 

 

Binne Gestalt word ook klem gelê op die fenomenologiese benadering wat daarop dui 

dat die individu nie slegs gelei word tot bewustheid van sy eie proses nie, maar ook 

gelei word tot bewustheid van sy spesifieke belewenis van die wêreld waarin hy 

funksioneer. Die terapeut gee erkenning aan die kliënt se belewing van die hier en nou, 

en bied ondersteuning aan die kliënt om sy belewenis te verken in plaas daarvan om die 

kliënt se belewenis te probeer interpreteer (Joyce & Sills, 2005:16). 

 

Die fenomenologiese benadering vereis volgens die navorser van die 

Gestaltspelterapeut om die kind te benader sonder enige vooropgestelde idees. Blom 

(2004:60) stel dit duidelik dat die terapeut bereid moet wees om die kind se persoonlike 

belewenis van homself sowel as die wêreld waarin hy funksioneer saam met die kind in 

diepte te verken, sonder om dit namens die kind te probeer interpreteer. Dit sal die 

Gestaltspelterapeut dan in staat stel om die kind as ‘n holistiese wese te kan benader in 

terme van wie en wat die kind werklik volgens sy belewenis in sy wêreld is.  

 

2.3.3  Kontak 
Die mens kan nie in afsondering van sy omgewing oorleef nie (Perls, 1973:25). Vir die 

vervulling van sy psigiese sowel as fisiese behoeftes benodig die individu kontak met 

ander mense sowel as met die omgewing. Oaklander (1999:163) verwys na kontak as 
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die mens se vermoë om homself tot interaksie met sy veld te bring. Gesonde kontak 

behels onder andere die gebruik van sintuiglike ervaring (hoor, sien, proe, ruik en voel), 

bewustheid en toepaslike gebruik van verskillende aspekte van die liggaam (beweging, 

asemhaling, stemtoon ensovoorts), die vermoë om gesonde uitdrukking te gee aan 

emosie en die gebruik van intellek op verskillende wyses (leerervarings, uitdrukking van 

idees, denke, vervulling van behoeftes, ensovoorts). Wanneer enige een van hierdie 

modaliteite geïnhibeer, onderdruk, afgesny of geblok word, belemmer dit die organisme 

se vermoë om goeie kontak te maak. (Vergelyk Perls, 1973:25; Oaklander, 1999:163; 

Polster & Polster, 1973:128-172 en Blom, 2004:19.)  

 

Dit is noodsaaklik dat die kind ‘n sterk selfgevoel ontwikkel om te verseker dat gesonde 

kontak tussen hom en sy omgewing kan plaasvind sonder dat die kind die kontak as 

oorweldigend ervaar (Blom, 2004:19). Kontak vind volgens Nelson-Jones (2000:148) 

plaas op die grens waar die individu ‘n onderskeid kan tref tussen die “self” en die 

“ander” waarmee die kontak plaasvind. Perls (1973:16-24) asook Bowman (2005:31-32) 

beskryf toepaslike kontakmaking as ’n spontane proses van kontak en ontrekking 

waartydens die individu in staat is tot integrering van dit wat nodig is vanuit die 

omgewing, maar ook dit wat onwelkom is kan uitsluit. Kinders wat probleme in hul lewe 

ervaar, inhibeer volgens Oaklander (2003:144) hulself en blokkeer daardeur gesonde 

uitdrukking van hulself. Dit lei tot fragmentasie en ‘n onvermoë om dit  wat vir hulle 

positief is te integreer, of dit wat negatief is uit te sluit.  

 

Die kind in die middelkinderjare wat nie in staat is om ‘n gesonde balans tussen homself 

en sy veld te handhaaf nie, belemmer sy vermoë om funksionele kontak met sy 

omgewing te maak. Dit kan aanleiding gee tot onvoltooide situasies en onopgeloste 

emosies in sy lewe. (Bowman, 2005:32.) Binne die Gestaltbenadering word verwys na 

die onfunksionele manier waarop die kind kontak met sy omgewing maak as 

kontakgrensversteurings. 

 

Die volgende kontakgrensversteurings kan volgens Blom (2004:22-32) voorkom:  

• Introjeksie: Dit vind plaas sodra die kind iets vanuit sy omgewing bloot inneem 

sonder werklike bewustheid of kritiese denke. Die kind vorm dus nie sy eie 

mening nie, maar aanvaar bloot die mening van ‘n ander sonder om dit te 
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bevraagteken. Dit lei dikwels tot onvoltooidhede en belemmer die kind se 

organismiese selfregulering. 

• Projeksie: Projeksie vind plaas wanneer die kind die omgewing 

verantwoordelik hou vir sy emosies en gedrag. Deur projektering beskerm die 

kind met ‘n swak ontwikkelde selfgevoel homself deurdat hy nie 

verantwoordelikheid daarvoor neem nie. Die kind projekteer dikwels sy eie 

emosies op ander en sal byvoorbeeld sê dat sy pa altyd vir hom kwaad is, in 

plaas daarvan om verantwoordelikheid te neem vir sy eie emosie en te erken dat 

hy eintlik kwaad voel vir sy pa. 

• Samevloeiing: Sodra daar geen grense tussen die kind en sy omgewing 

bestaan nie, vind samevloeiing plaas. Die gebrek aan grense verhoed goeie 

kontak tussen die kind en sy omgewing, aangesien die kind nie kan onderskei 

tussen die “self” en “ander” nie. Kinders wat geneig is tot samevloeiing in hul 

kontak met die omgewing, openbaar dikwels ‘n swak ontwikkelde selfgevoel. In 

hul poging om ander tevrede te stel, doen hulle alles wat van hulle verwag word 

sonder om hulself in ag te neem. 

• Retrofleksie:      Deur reflektiewe gedrag doen die kind aan homself wat hy eintlik 

graag aan die omgewing sal wil oordra. Kinders reflekteer dikwels emosies van 

aggressie of rou deur met simptome soos hoofpyn, maagpyn, asma-aanvalle of 

hiperaktiwiteit te manifesteer. 

• Defleksie: Defleksie verhoed of verbreek direkte kontak met die omgewing. Dit 

het ‘n negatiewe invloed op die kind se bewustheid van homself en verminder 

ook die kind se bewustheid van die omgewing. ‘n Kind wat deflekteer sal 

byvoorbeeld oogkontak verbreek of van aktiwiteit verander sodra hy 

gekonfronteer word met dit wat hy probeer vermy. 

• Desensitisasie: Deur desensitisasie sluit kinders hulself af van enige 

sensoriese of liggaamlige bewustheid in ‘n poging om nie pyn en ongemak op ‘n 

bewustelike vlak te erken nie. Desensitisering impliseer dat die kind nie sensories 

of fisies in kontak met homself is nie. ‘n Kind wie se ouers dalk dikwels in verbale 

konfrontasies betrokke is, sal homself doelbewus afsny van ouditiewe stimuli en 

later nie meer die geskreeu hoor nie. 

• Egosentisme: Gesonde egosentisme stel ‘n kind in staat om objektief na 

homself en die situasie waarin hy hom bevind, te kyk. Dit word ‘n 
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kontakgrensversteuring sodra die kind homself nie meer toelaat om spontaan te 

ervaar, te gee of te ontvang nie. Ten einde die onbeheerbare te probeer beheer, 

poog die kind om altyd objektief en in beheer van homself op te tree ten koste 

van emosionele kontak. 

 

Binne die konteks van Gestaltspelterapie is dit noodsaaklik dat die terapeut die kind in 

die middelkinderjare bewus maak van die wyse waarop hy kontak met homself en sy 

omgewing maak. In die verband merk Oaklander (2003:146) op dat deur die kind tot 

bewustheid te bring van die onfunksionele wyse waarop hy kontak met sy omgewing 

maak in ‘n poging om sy behoeftes te vervul, die kind bemagtig word om sy gedrag en 

kontak aan te pas tot meer funksionele behoeftebevrediging. Sodoende word die kind 

bemagtig om selfondersteunend ten opsigte van sy wyse van kontakmaking te kan 

funksioneer. 

 

2.3.4 Bewustheid 
Bewustheid is volgens Oaklander (1999:165) een van die sleutelaspekte binne Gestalt- 

terapie. In aansluiting daarby stel Perls (1973:63) dit dat bewustheid van homself en sy 

gedrag die individu in staat stel om selfondersteunend te funksioneer ten einde 

aanpassings in homself en sy gedrag te kan bewerkstellig. Sodoende word die individu 

aangemoedig om verantwoordelikheid te aanvaar vir die hede inplaas daarvan om 

ander persone of sy verlede te blameer vir dit wat hy op die oomblik ervaar. (Vergelyk 

Geldard & Geldard, 2005:35.) Polster en Polster (1973:7) stel dit ook onomwonde dat 

slegs bewustheid van die hede – hier-en-nou – ‘n werklikheid is. Fokus op die verlede of 

toekoms verminder lewenskwaliteit in die hede. 

 

In die verband meld Perls (1973:63) dat die neurotiese persoon binne die Gestalt- 

benadering nie beskou word as iemand wat ‘n probleem in die verlede gehad het nie – 

die persoon het ‘n probleem wat aaneenlopend in die hede in sy gedrag manifesteer. 

Die moontlike oorsaak vir sy gedrag het in die verlede gebeur, maar sy probleme is 

geleë in sy gedrag in die hede. Indien hy nie leer hoe om die hede, hier-en-nou, 

bewustelik te hanteer nie, sal hy homself ook nie in die toekoms kan handhaaf nie. Die 

doelstelling van Gestaltterapie is om die persoon in staat te stel om sy eie probleme in 

die hede op te los sodat hy ook in staat sal wees om dit in die toekoms te kan doen. 
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Volgens Perls (1973:63) lê die sleutel daarvoor in selfondersteuning opgesluit. Dit kan 

slegs bereik word indien die persoon in staat is om homself en sy probleme hier-en-nou 

uit te sorteer met alle hulp uit die omgewing wat tot sy beskikking is. Indien die persoon 

waarlik van homself bewus is, sy gedrag, sy probleme en sy eie aandeel in sy probleme, 

is hy in staat om homself te help om sy probleme in die hede te kan oplos en waarlik 

selfondersteunend te kan optree. (Vergelyk Perls, 1973:57-66.) 

 

Violet Oaklander (vergelyk Reynolds, 2005:174 en Geldard & Geldard, 2005:36) het 

hierdie uitgangspunt van die Gestaltbenadering op ‘n uitsonderlike wyse in haar werk 

met kinders gekombineer. Oaklander (1988:53) stel haar doelwit met spelterapie soos 

volg: “My goal is to help the child become aware of herself and her existence in her 

world”. In Gestaltspelterapie poog die terapeut om die kind bewus te maak van sy eie 

proses en die wyse waarop hy sy veld organiseer en interpreteer. In die fasilitering van 

bewustheid lê reeds ‘n groot mate van terapie opgesluit. Indien die kind in die 

middelkinderjare bewus is van hoe hy optree en sy wêreld organiseer, word hy bemagtig 

om tot die besef te kom dat hy ook oor die vermoë beskik om dit anders te doen en 

sodoende meer effektief te funksioneer (Joyce & Sills, 2005:25). 

 

Ten opsigte van bewustheid bespreek Yssel (1999:121-128) sekere aspekte daarvan 

wat die kind in staat stel om dieper kontak met homself en sy omgewing te maak ten 

einde meer selfondersteunend te kan optree. Hierdie aspekte wat sensoriese-, 

liggaamlike-, emosionele- en sosiale bewustheid insluit sal vervolgens bespreek word:  

 

• Sensoriese bewustheid 

Die vermoë om te hoor, sien, ruik, proe en voel stel selfs ‘n pasgebore baba in 

staat om kontak met ander mense te maak. Hierdie sintuiglike ontwikkeling van 

die baba en kleuter lê die basis vir die kind se emosionele- en sosiale 

ontwikkeling (Oaklander,1988:56). Tesame met sintuiglike ontwikkeling is 

liggaamlike-, kognitiewe- en emosionele ontwikkeling bepalend in die vorming 

van ‘n kind se selfgevoel. Die mate waartoe ‘n kind in staat is om sy sensoriese 

bewustheid te gebruik om met sy omgewing en die mense in sy omgewing kontak 

te maak, is ‘n aanduiding van die kind se egokrag. ‘n Sterk selfgevoel ondersteun 

die kind om goeie kontak met sy sosiale en fisiese omgewing te maak. Kinders 

wat gekonfronteer word met probleme wat onvanpas is vir hul ontwikkelingsfase, 
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openbaar dikwels ‘n baie swak selfgevoel. Volgens Oaklander (1988:57) kan dit 

daartoe aanleiding gee dat die kind nie daartoe in staat is om sy sensoriese 

kontakfunksies effektief te gebruik in sy verhouding met volwassenes, maats en 

die omgewing waarin hy homself bevind nie. (Vergelyk Berk, 2006:148 en 

Oaklander, 1988:56-57.) 

 

Binne Gestaltspelterapie ondersteun die terapeut die kind om bewus te word van 

sy sintuiglike waarneming. Die terapeut bied ook geleentheid en moedig die kind 

aan om met sintuiglike ervarings te eksperimenteer. Dit is ‘n stap na bemagtiging 

van die kind in die middelkinderjare se selfgevoel, aangesien die meeste kinders 

wat worstel met probleme hulself volgens Oaklander (2003:137) desensitiseer 

van die probleem in ‘n poging om hulself te beskerm en te verdedig.  

 

• Liggaamlike bewustheid 

Die kind se fisiese en psigiese ontwikkeling vind plaas binne ’n noue verband tot 

mekaar (Berk, 2006: 171). ‘n Uitstaande ontwikkelingskenmerk van die kind in die 

middelkinderjare handel juis rondom die bemeestering en verfyning van 

psigomotoriese vaardighede. Die kind wil graag deelneem aan aktiwiteite wat 

motoriese vaardigheid vereis, en met maats speel en kompeteer. (Louw, et al., 

1998:329.) Dit is vir die kind baie belangrik om sukses te behaal en aanvaar te 

word ten einde gevoelens van minderwaardigheid te voorkom. Kinders wat 

uitblink op sportgebied, is gewoonlik ook baie gewild onder hul maats. (Vergelyk 

Louw, et al., 1998:330 en Meyer & Van Ede, 1998:55.) 

 

Volgens Oaklander (2003:147) is kinders wat met probleme worstel, dikwels 

geneig om hulself af te sny van liggaamlike bewustheid en hulle eie liggaamlike 

bewegings te beperk – veral kinders wat aan molestering of mishandeling 

blootgestel is. Sodra ‘n kind homself van sy liggaamlike of sintuiglike ervarings 

afsny, verloor hy grootliks sy selfgevoel asook baie van sy fisiese en emosionele 

krag. Dit is daarom volgens Schoeman (1996:53) belangrik dat die kind 

ondersteun word om weer sy liggaam bewustelik te eien. 

 

Liggaamlike bewustheid omsluit enige fisiese aspek van die kind. Dit kan onder 

andere ‘n fokus wees op asemhaling, oogkontak, postuur, stemtoon, beweging, 
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ensovoorts. (Vergelyk Polster & Polster, 1973:132-168 en Yssel, 1999:125-127.) 

Polster en Polster (1973:163) meld dat fokus op dit wat in die hede gebeur, en 

dus ook veral liggaamlike bewuswording, ’n platform verskaf vir verandering en 

groei. Die Gestaltspelterapeut is derhalwe daarop gefokus om die kind te 

ondersteun om sy liggaamlike uitdrukking te ervaar soos wat dit in die hede 

manifesteer. 

 

• Emosionele bewustheid 

Emosies staan sentraal binne alle menslike funksionering en die ervaring van 

verskillende emosies word bewerkstellig deur die aaneenlopende wisselwerking 

tussen die mens en sy omgewing. Volgens Berk (2006:396) verskaf emosie 

dryfkrag aan menslike gedrag ten einde hom in staat te stel om sy behoeftes te 

bevredig.  

 

Kinders in terapie vind dit dikwels baie moeilik om hul emosies te identifiseer en 

uitdrukking daaraan te gee. In verband hiermee stel Schoeman dit (1996:52) dat 

sensoriese en liggaamlike bewustheid ’n belangrike basis vorm wat dit vir die kind 

makliker maak om sy emosies te identifiseer en te hanteer. Sensoriese en 

liggaamlike bewustheid bemagtig die kind om ‘n sterk selfgevoel te ontwikkel. Dit 

op sigself verskaf aan die kind genoegsame egokrag om sy emosionele energie 

te kanaliseer ten einde sy behoeftes te vervul. Onopgeloste emosies put egter 

soveel uit die kind se energievlak dat hy nie oor genoegsame energie beskik om 

ander emosies wat hy ook ervaar, te kan hanteer nie (Schoeman, 1996:52). 

Wanneer daar verwys word na die onopgeloste emosies as gevolg van ‘n 

moeilike of traumatiese gebeurtenis in die kind se verlede waarvoor hy nog nie ‘n 

toepaslike oplossing gevind het nie, staan dit binne die Gestaltbenadering 

bekend as ‘n “onvoltooidheid” of sogenaamde “unfinished business”. (Vergelyk 

Joyce & Sills, 2005:130 en Corey, 2005:196.) 

 

Joyce en Sills (2005:130-131) meld dat onvoltooidhede die kind se psigiese 

energie uitput en inmeng met die kind se funksionering, denke en persepsie oor 

gebeure in die hier-en-nou. Clarkson (1989:7) gebruik as voorbeeld ‘n egskeiding 

wat nie genoegsaam aan die betrokke drie-jarige Johnny verduidelik is nie. 

Johnny ervaar nou die spanning van ‘n onvoltooide gestalt; en as gevolg van sy 
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behoefte om sin en betekenis aan die situasie te gee, maak hy die gevolgtrekking 

dat sy ouers geskei het omdat hy nie ‘n dogtertjie was nie. Johnny het die gestalt 

probeer voltooi deur ‘n ontoepaslike kognitiewe oplossing daarvoor te gee. Vir die 

kind van drie jaar was dit op daardie oomblik ‘n toepaslike oplossing, aangesien 

dit vir hom ‘n betekenisvolle verduideliking gegee het van sy bestaan op daardie 

oomblik. Die ontoepaslikheid daarvan word duidelik wanneer Johnny as 30-jarige 

man steeds voel dat hy as die verkeerde geslag gebore is.  

 

Binne Gestaltspelterapie ondersteun die terapeut die kind in die middelkinderjare 

om bewus te wees van sy emosies en dit ook te eien. Daar word gefokus op 

sowel die bewustelike emosies, as die moontlike onbewuste emosies rondom ‘n 

onvoltooidheid in ‘n kind se lewe. (Vergelyk Schoeman, 2004b:164.) 

 

• Sosiale bewustheid 

Die volgende vlak in versterking van die kind se bewustheid, is die vorming van 

sosiale bewustheid. Berk (2006:396) stel dit dat dit belangrik is dat die kind gelei 

word tot bewustheid daarvan dat emosies en gedrag mekaar wedersyds 

beïnvloed en ook dat sy gedrag en emosies ‘n impak op die mense rondom hom 

het. In die verband meld Oaklander (2003:148) egter dat die kind eers 

bewustheid ten opsigte van homself sowel as die “ander” moet bereik, voordat 

die kind in staat sal wees om verantwoordelikheid te neem vir sy optrede en die 

invloed daarvan op ander. Die kind moet ook bewus wees van die oorsaak-

gevolg beginsel en besef dat vir elke keuse wat hy maak, hy verantwoordelik 

gaan wees vir ‘n sekere gevolg op die spesifieke keuse. Sodra die kind op ‘n vlak 

begin funksioneer waar hy besef dat hy oor die keuse beskik om sy gedrag 

teenoor ander te bepaal, kan hy verantwoordelikheid aanvaar vir die gevolg wat 

sy gedrag op die mense rondom hom het. (Vergelyk Perls, 1973:26.) 

 

In Gestaltspelterapie ondersteun die terapeut die kind in die middelkinderjare om 

homself bewustelik te ervaar en daardeur kry die kind die geleentheid om bloot 

net homself te wees. Dit stel die kind in staat om homself na waarde te ag en ook 

ander na waarde te skat. Daardeur word die kind bemagtig om bewustelik goeie 

kontak met die wêreld te kan maak en betekenis en sin aan sy wêreld te heg 

(Perls,1973:73).  
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Vanuit bogenoemde bespreking blyk dit duidelik dat verhoogde bewustheid die kind 

ondersteun om beter kontak met homself sowel as sy omgewing te bewerkstellig. Sodra 

die kind sy eie proses en gedrag bewustelik ervaar, word hy in staat gestel om 

moontlike onfunksionele aspekte van sy proses en gedrag aan te pas. Die navorser is 

van mening dat dit die kind in die middelkinderjare ook toenemend in staat sal stel om 

selfondersteunend te kan funksioneer. 

 

2.3.5 Die kind as self-regulerende organisme 
Die Gestaltbenadering beskou volgens Perls (1973:5) alle lewe en gedrag as ‘n proses 

wat deur homeostasis of organismiese selfregulering beheer word. Corey (2005:195) 

stel dit dat wanneer die mens ’n behoefte ervaar dit ’n aanduiding daarvan is dat sy 

balans of ekwilibrium versteur is, en die balans sal slegs herstel word wanneer die 

behoefte toepaslik bevredig word. In ondersteuning van Corey verduidelik Blom 

(2004:11) dat die kind deurlopend behoeftes ervaar ten opsigte van verskeie vlakke van 

funksionering; dit sluit fisiese-, emosionele-, sosiale-, geestelike- en intellektuele 

behoeftes in. Ten einde effektief te kan funksioneer is dit noodsaaklik dat die kind in 

staat is om hierdie behoeftes te identifiseer en kontak met sy omgewing te maak sodat 

die behoefte vervul kan word. Organismiese selfregulering is dus die proses waardeur 

die kind sy behoeftes bevredig en sy balans handhaaf. Wanneer die behoefte op ’n 

toepaslike wyse bevredig word, is die Gestalt voltooi en die homeostatis herstel. 

(Vergelyk Perls, 1973:5-9 en Nelson-Jones, 2000:148.)  

 

Die proses van organismiese selfregulering speel ‘n belangrike rol sodra daar 

verskillende behoeftes gelyktydig ervaar word. Nelson-Jones (2000:149) stel dit dat die 

mees dominante behoeftes vir oorlewing en selfaktualisering deur die proses van 

organismiese selfregulering eerste aangespreek word voordat aandag geskenk word 

aan die minder dominante behoeftes. Wanneer die proses van self-regulering bespreek 

word, is dit egter belangrik om die Gestaltterme van figuur en grond (Corey, 2005:195) 

in ag te neem. Ter illustrasie daarvan verwys Blom (2004:12) na ‘n kind wat honger is. 

Die voorgrondbehoefte of dominante behoefte wat die kind op daardie spesifieke 

oomblik ervaar, is om te eet. Die figuur is dit wat op daardie oomblik die kind se aandag 

die meeste vasvang, in hierdie geval iets om te eet. Die grond verwys na die agtergrond 

van hierdie ervaring waarin die kind hom op daardie oomlik bevind, byvoorbeeld musiek 
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wat speel terwyl die kind eet. Sodra die kind se voorgrondbehoefte vervul is, is die 

gestalt voltooi en word die figuur deel van die grond terwyl ‘n nuwe figuur na vore tree – 

die kind word byvoorbeeld nou bewus van die musiek en ervaar die behoefte om te 

beweeg. 

 

Die wyse waarop daar reageer word op ‘n baba en kleuter se behoeftes, speel ‘n 

bepalende rol in die wyse waarop hy sy behoeftes later in sy lewe sal bevredig. Blom 

(2004:18) stel dit dat die kind wat ervaar dat sy behoeftes erken en vervul word, 

toepaslike wyses aanleer om kontak te maak met die omgewing en later ook selfstandig 

sy behoeftes op ‘n funksionele manier sal kan vervul. Indien sekere behoeftes van die 

kind nie erkenning ontvang nie, word die behoefte na homeostasis vervul op ’n 

ontoepaslike wyse as gevolg van die oneffektiewe kontak wat die kind met sy veld 

maak. Die kind sal dan gebruik maak van kontakgrensversteurings in ‘n poging om sy 

behoefte te vervul. 

 

Binne Gestaltspelterapie is dit ‘n belangrike fokus van die terapeut om deur bewustheid 

die kind in die middelkinderjare te lei tot ‘n besef van sy eie behoeftes en die kind te 

bemagtig om dit te kan skei van die behoeftes van ander. Die kind moet onder meer 

gelei word tot selfondersteuning waardeur hy in staat gestel sal word om 

verantwoordelikheid te aanvaar vir sy eie behoeftevervulling deur middel van gesonde 

kontak met sy omgewing (Perls, 1973:9). 

 

Deur die beskrywing van die kernaspekte van die Gestaltbenadering is dit moontlik om 

’n begrip te vorm van die konsep van selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare vanuit die Gestalt perspektief, wat vervolgens bespreek word. 

 

2.4 SELFONDERSTEUNING  
Die begrip “selfondersteuning” staan sentraal binne die Gestaltbenadering en vorm die 

hoof fokus van die studie. Selfondersteuning is volgens Blom (2004:50-52) een van die 

kerndoelstellings van Gestaltspelterapie. Eerstens is Gestaltspelterapie gerig daarop om 

die kind bewus (vergelyk 2.3.4) te maak van sy eie proses en onvoltooidhede; tweedens 

om die kind in staat te stel om as ‘n geïntegreerde geheel (vergelyk 2.3.1) te kan 

funksioneer; en derdens om die kind te begelei in ‘n proses van groei tot 
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selfondersteuning (vergelyk 2.4.2). In hierdie studie is die manifestering van 

selfondersteuning by die deelnemer aan die intrinsieke gevallestudie (vergelyk 1.5) 

verken aan die hand van Perls (vergelyk Thompson, et al., 2004:186-187) se 

beskrywing van die fases in die terapeutiese proses waardeur die individu gaan ten 

einde selfondersteuning te kan bereik.  

 

2.4.1 Selfondersteuning volgens Perls 
Perls het vyf lae van neurose identifiseer ter verduideliking van die wyses waarop 

mense hul lewe fragmenteer en hulself verhoed om selfondersteunend te kan 

funksioneer. Die vyf lae vorm ‘n reeks terapeutiese fases in die terapeutiese proses, en 

gaan vervolgens kortliks bespreek word. (Vergelyk Thompson, et al., 2004:186-187 en 

Yssel, 2006.) 

• Die valse laag: ‘n Persoon word dikwels gevange gehou in ‘n spel van 

voorgee – om ‘n beeld aan ander te probeer voorhou wat hy nie werklik is nie 

(Pochaska & Norcross, 1999:168). Dit is gewoonlik vir die persoon nodig om 

binne die valse beeld te funksioneer as gevolg van onvoltooidhede in sy lewe, 

waarvan hy heel moontlik totaal onbewus is. Volgens Blom (2004:36) word die 

valse laag gekenmerk deur talle teenstrydighede in die persoon se lewe wat 

bydra tot die fragmentering van die persoon te lewe. 

• Die fobiese laag: Sodra die persoon bewus word van die valse beeld wat hy 

probeer voorhou, word hy volgens Prochaska en Norcross (1999:170) ook 

gekonfronteer met sy vrese en onvoltooidhede wat hom gemotiveer het om die 

valse beeld te probeer skep. Die persoon besef ook tot watter mate hy homself 

gefragmenteer het ten einde die valse beeld in stand te kon hou. Blom (2004:36) 

stel dit dat hierdie gewaarwording dikwels angswekkend en ontstellend vir die 

individu is. 

• Die impasse/dooiepunt laag: In hierdie fase van die terapie is die individu in 

‘n proses om ontslae te raak van die aspekte uit sy omgewing wat sy valse beeld 

onderhou en ondersteun. Blom (2004:37) meld dat die individu egter voel dat hy 

nog nie in staat is om homself te ondersteun nie. Volgens Prochaska en Norcross 

(1999:170) lei dit na ’n dooiepunt waar die individu besef dat hy nie oor ‘n ander 

hanteringsmeganisme beskik om sy vrese en onvoltooidhede te hanteer as juis 

sy valse beeld en die fragmentasie van homself nie. Dit gebeur dikwels dat ‘n 
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persoon in hierdie fase van terapie vasval en dit moeilik vind om aan te beweeg 

(Frager & Fadiman, 1998:144). 

• Die implosiewe laag: Die individu word nou bewus tot watter mate die 

gedrag om sy valse beeld te probeer voorhou sy lewe beperk het. Binne die 

veilige opset van die terapeutiese verhouding begin hy dan eksperimenteer met 

ander gedrag en hanteringstrategieë ten einde sy vrese en onvoltooidhede 

funksioneel te kan hanteer en sy behoeftes meer effektief te kan aanspreek. 

(Vergelyk Blom, 2004:38.) 

• Die eksplosiewe laag: In hierdie fase van terapie beskik die persoon oor 

genoeg egokrag om die nuwe gedrag waarmee hy binne die terapeutiese opset 

geëksperimenteer het, ook suksesvol in verhoudings met ander mense buite die 

terapeutiese verhouding te kan toepas (Blom, 2004:38). Die persoon is ook in 

staat om op ‘n geïntegreerde wyse bewus te wees van die onvoltooidheid wat sy 

gedrag beïnvloed het. Hy kan nou op ‘n funksionele wyse selfondersteunend 

optree en beskik terselfdetyd oor voldoende egokrag om op ‘n effektiewe wyse 

gebruik te maak van die beskikbare ondersteuning vanuit sy omgewing ten einde 

sy behoeftes aan te spreek. Prochaska en Norcross (1999:170) stel dit dat die 

persoon in hierdie fase oorvloedige energie ontdek wat voorheen aangewend 

was om sy valse beeld te probeer onderhou. 

 

Die eksplosiewe laag in terapie sal slegs bereik word wanneer die individu oor 

voldoende egokrag beskik om selfondersteunend te kan funksioneer. Volgens Yssel 

(2006) vewys egokrag na die mate waaroor die kind toegang het tot sy eie beskikbare 

energie wat hom in staat stel om bewustheid te bereik en toepaslike keuses te maak. 

Yssel (2006) is verder van mening dat die eksplosiewe laag nie ’n statiese fase is wat 

die kind gelyktydig ten opsigte van alle aspekte in sy lewe bereik nie. Die kind verkeer 

slegs in die eksplosiewe fase ten opsigte van die spesifieke onvoltooidheid waarin 

Gestalt bereik is en waarteenoor die kind in staat is om selfondersteunend te kan 

optree. 

 

2.4.2 Selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare 
Yontef (in Blom, 2004:51) beklemtoon dat selfondersteuning afhanklik is van selfkennis 

(bewustheid) en selfaanvaarding (integrering). Soos reeds bespreek by 2.3.1 en 2.3.4 is 
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die oogmerk van die Gestaltspelterapeut om die kind in die middelkinderjare te begelei 

tot ‘n holistiese siening van homself waardeur hy leer om geïntegreerd te funksioneer, 

asook om ‘n bewustheid by die kind te skep ten opsigte van sy eie proses en 

onvoltooidhede wat sy gedrag beïnvloed. Die aard van Gestaltspelterapie is daarom 

volgens die navorser daarop gerig om onder andere selfondersteuning by die kind te 

fasiliteer.  

 

Perls (1973:49) beskryf dat by gebrek aan ’n goed-ontwikkelde selfgevoel en selfagting, 

mense dikwels ‘n aanhoudende behoefte openbaar aan omgewingsondersteuning (die 

goedkeuring van ander), in plaas daarvan om selfondersteunend (selfagtend) te kan 

funksioneer. In die verband merk Blom (2004:113) op dat die kind in die 

middelkinderjare se selfgevoel gevorm word deur die mate waartoe hy onderskeid kan 

tref tussen homself en dit buite homself; die “ander”. Kinders met min selfagting en ’n 

swak-ontwikkelde selfgevoel wat nie ‘n duidelike onderskeid kan maak tussen “self” en 

“ander” nie, maak dikwels gebruik van kontakgrensversteurings in hul sosialisering en 

kontak met die omgewing. Volgens Oaklander (1988:280) word geen kind egter gebore 

met lae selfagting nie. Die manier waarop ‘n kind oor homself dink, en die mate van 

agting wat hy vir homself koester, hou grootliks verband met die boodskappe wat die 

kind oor homself ontvang het van ander mense, en hoofsaaklik van sy ouers. Dit is 

ongelukkig in baie gevalle nie ‘n eenvoudige taak om vas te stel wat die oorsaak van ‘n 

kind se lae selfagting is nie. Soms is die boodskappe wat ‘n kind oor homself kry baie 

vaag – of binne ‘n situasie waaroor die ouers nie beheer het nie, of dalk selfs nie van 

bewus is nie. Dit gebeur ook dat ‘n kind self ‘n boodskap oor homself met sy eie 

verbeelding vervleg en verdraai en dan internaliseer.�
 

Vanuit die navorser se ervaring is dit dikwels nodig om die kind in die middelkinderjare 

te ondersteun om hierdie boodskappe wat hy kry vir homself te herformuleer. Oaklander 

(1988:283) stel dit egter baie duidelik dat die Gestaltspelterapeut die kind nie probeer 

weerspreek deur ‘n teenoorgestelde of bloot positiewe boodskap aan die kind te probeer 

voorhou nie. Die kind moet eerder ondersteun word om die boodskap verder te verken 

en sy emosies daarom te eien. Dit gee aan die kind beheer om self te besluit of hy die 

boodskap met homself wil internaliseer en of hy dit in geheel wil verwerp.  
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Volgens Blom (2004:51) is ‘n belangrike aspek van selfondersteuning dat die kind in die 

middelkinderjare toenemend in staat gestel word om verantwoordelikheid te neem vir sy 

eie behoeftes en minder staat te maak op ondersteuning vanuit sy omgewing om sy 

behoeftes namens hom te vervul. Ten einde sy behoeftes suksesvol te kan vervul, is dit 

nodig dat die kind in die middelkinderjare oor voldoende egokrag beskik om toepaslike 

keuses te kan uitoefen. Die keuses sal onder andere behels dat hy bewustelik kan 

identifiseer watter behoeftes hy ervaar, hoe hy sy behoeftes selfstandig kan vervul, 

asook tot watter mate hy die ondersteuning wat in die omgewing beskikbaar is 

selfstandig kan aanwend ten einde sy behoeftes te vervul. (Yssel, 2006.) In hierdie 

verband lê Blom (2004:51) klem daarop dat selfondersteuning vir die kind in die 

middelkinderjare nie op dieselfde vlak lê as byvoorbeeld selfondersteuning vir ‘n kleuter 

of ‘n volwassene nie, maar in konteks van die kind se ontwikkelingsfase beskou moet 

word. Die navorser is van mening dat wanneer die kind in die middelkinderjare 

deurlopend die geleentheid gebied word om keuses uit te oefen binne die terapeutiese 

proses, dit die kind sal aanmoedig om meer selfondersteunend te funksioneer en 

verantwoordelikheid vir homself te aanvaar. 

 

Vervolgens word die Gestaltspelterapeutiese proses soos wat dit vir die empiriese 

studie benut is, uiteengesit. 

 

2.5 GESTALTSPELTERAPEUTIESE PROSES 
Die terapeutiese proses binne die Gestaltbenadering word deur Bowman (2005:8-10) 

sowel as Joyce en Sills (2005:1-3) beskryf as eksperimenteel van aard met ’n fokus op 

die verkenning van die hier-en-nou en die dinamiek binne die terapeutiese verhouding. 

 

Binne die konteks van Gestaltspelterapeutiese opleiding in Suid-Afrika het Dr. J.P. 

Schoeman ‘n model saamgestel wat ‘n raamwerk bied ten opsigte van die kernaspekte 

wat tydens die Gestaltspelterapeutiese proses aangespreek word. Die aspekte van die 

model vloei ineen en is nie bedoel om meganies opmekaar te volg of as aparte eenhede 

hanteer te word nie. (Vergelyk Schoeman, 2004b:118.) Die spesifieke aspekte waarna 

Schoeman verwys behels die volgende en sal vervolgens bespreek word: 

• Terapeutiese verhouding 

• Sensoriese modaliteite 
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• Proses van die kind 

• Projeksie 

• Alternatiewe 

• Klarifikasie 

• Bemagtiging 

• Evaluering 

• Selfvertroeteling 

• Tegnieke 

 

2.5.1 Die terapeutiese verhouding 
Een van die belangrikste hoekstene van die Gestaltbenadering tot terapie, is die 

verhouding tussen die terapeut en die kliënt. In Gestalt word verwys na die I-Thou 

verhouding waarbinne terapeutiese kontak plaasvind. Die I-Thou verhouding is geskoei 

op die werke van Martin Buber wat ‘n model van “healing through meeting” voorgestaan 

het. (Vergelyk Corey, 2005:204, Oaklander, 2003:143 en Schoeman, 1996:29.) Binne 

die I-Thou verhouding funksioneer die terapeut en kliënt op gelyke vlak, ongeag aspekte 

soos ouderdom, prestasie en opleiding. Dit terapeut is ten eerste volledig en opreg 

binne die terapeutiese verhouding sonder maskers en voorbehoud. Die terapeut 

aanvaar die kliënt volkome en respekteer die wyse waarop die kliënt homself oordra, 

sonder dat die terapeut sy eie grense oorskrei en homself verloor in die kliënt se situasie 

(Oaklander, 2003:144). 

 

Die verhouding tussen terapeut en kind binne spelterapie word op sigself as terapeuties 

beskou. Landreth (2002:70-86) bespreek ondermeer die belangrikheid daarvan dat die 

kind die terapeut as ‘n egte en opregte mens ervaar en nie slegs as ‘n professionele 

persoon nie. Die terapeut aanvaar die kind onvoorwaardelik, gee om vir die kind op ‘n 

warm en respekvolle manier en probeer die kind opreg verstaan. Binne die 

spelterapeutiese verhouding word die kind aangemoedig om slegs homself te wees 

sonder enige eise of verwagtings vanaf die terapeut. Die terapeutiese verhouding mag 

in baie gevalle die eerste geleentheid wees waar die kind onvoorwaardelik deur ’n 

volwasse persoon aanvaar en respekteer word. Binne hierdie veilige verhouding word 

die kind ondersteun tot bewustheid van homself, sy proses, sy omgewing en sy manier 

van kontak maak. Voordat die kind nie veilig en seker voel binne die terapeutiese 
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verhouding nie, is die kanse baie skraal dat hy bereid sal wees om op ’n bewuste vlak te 

begin eksperimenteer binne die terapeutiese situasie. (Vergelyk Landreth, 2002:70-86; 

Oaklander, 2003:144 en Schoeman, 1996:29-30.) 

 

Die basis vir Gestaltspelterapie lê volgens die navorser opgesluit in die verhouding 

tussen die terapeut en die kind. Dit is slegs binne hierdie veilige en aanvaardende 

terapeutiese verhouding dat ander aspekte van die Gestaltbenadering binne die terapie 

suksesvol benut kan word om die kind tot bewustheid, integrasie en selfondersteuning 

te lei. Binne die spelterapeutiese proses dien die terapeutiese verhouding as die 

katalisator vir verandering binne die kind self. Die terapeut glo in die vermoë van elke 

individu om in homself die nodige insig en groei te kan mobiliseer ten einde ‘n effektiewe 

en produktiewe lewe te kan lei. Die terapeut kan egter nooit die verantwoordelikheid 

namens die kind probeer neem om die nodige veranderinge te maak ten einde 

selfondersteunend te kan optree nie. Die verantwoordelikheid vir die bewustelike groei 

en ontwikkeling berus steeds by die kind self. (Vergelyk Schoeman, 2004b:130 en Blom, 

2004:59.) 

 

Volgens die navorser speel die terapeutiese verhouding ‘n belangrike rol binne al vyf 

fases van Gestaltterapie (vergelyk 2.4.1) waardeur die kind binne die spelterapeutiese 

proses beweeg. Die verhouding met die terapeut is die kind se veiligheidsnet waarbinne 

hy die egokrag kan opbou om bewus te word van die valse rolle wat hy vertolk, die 

vrese kan identifiseer wat dit vir hom nodig maak om die rolle te vertolk en bemagtiging 

te ontvang om met nuwe gedrag te begin eksperimenteer. 

 

2.5.2 Sensoriese modaliteite 
Die wyse waarop ‘n kind se sensoriese bewustheid sy kontak met die wêreld rondom 

hom beïnvloed, is reeds bespreek (vergelyk 2.2.4). Volgens Zinker (in Corey, 2005:199) 

speel sensoriese bewusheid ’n belangrike rol tot verkenning van die individu se emosie. 

Wanneer die individu sy sensoriese gewaarwordings bewustelik verken, byvoorbeeld ‘n 

fisiese liggaamlike pyn, help dit hom om geblokkeerde energie te identifiseer en te 

verken ten einde die emosie daaragter te ontsluit. In aansluiting daarby meld Blom 

(2004:98) dat sensoriese bewustheid binne die spelterapeutiese proses baie daartoe 
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bydra om die kind te ondersteun ten einde sy denke, emosies en liggaam as ‘n 

geïntegreerde holistiese entiteit te ervaar. 

 

Sensoriese bewustheid speel volgens die navorser dus ‘n baie belangrike rol in die kind 

se vermoë om sy behoeftes bewustelik te kan identifiseer en homself geïntegreerd waar 

te neem ten einde selfondersteunend te kan funksioneer. Laasgenoemde word 

deurentyd binne die spelterapeutiese proses deur die terapeut geassesseer om te 

bepaal tot watter mate die kind bewus is van wat rondom hom gebeur, teenoor ‘n kind 

wat hom sensories afgesluit het en dus nie gereed is vir wat op daardie stadium binne 

die terapeutiese proses gebeur nie. 

 

2.5.3 Proses van die kind 
Die verhouding tussen die kind se innerlike proses en sy fenomenologiese belewenis is 

by 2.2.2 beskryf.  Die kind wat trauma beleef het, openbaar dikwels ’n onfunksionele 

proses wat aanleiding daartoe gee dat die kind van ontoepaslike gedrag gebruik kan 

maak om sy behoeftes te bevredig (Blom, 2004:83-88). Binne die veiligheid van die 

terapeutiese verhouding word die kind egter begelei tot bewustheid van sy proses en 

word hy volgens Corey (2005:200) aangemoedig om met nuwe gedrag te 

eksperimenteer ten einde doeltreffend selfondersteunend te kan funksioneer. Dit is 

noodsaaklik dat die terapeut by die kind se proses in die hier-en-nou sal bly ten einde 

die kind nie te verloor in die terapeutiese proses nie. Die terapeut moet ook deeglik 

bewus wees van sy eie proses en die balans binne die terapeutiese situasie kan 

handhaaf ten einde by die kind se proses te bly, sonder om sy eie proses op die kind af 

te dwing. (Vergelyk Schoeman, 2004b:152-160 en Corey, 2005:204.) Soos wat die 

terapeutiese proses vorder, verstewig die verhouding tussen die terapeut en die kind en 

word die kind se bewustheid van sy eie proses verhoog. Om verhoogde bewustheid by 

die kind te bewerkstellig, word gebruik gemaak van projeksietegnieke.  

 

2.5.4 Projeksie 
Yssel (1999:129) verduidelik die gebruik van projeksie in die Gestaltspelterapeutiese 

proses as die wyse waarop die kind geleentheid gebied word om uitdrukking te gee aan 

sy voorgrondbehoefte. Kinders voel dikwels nie in staat om hul emosies te eien of uit te 

druk nie, en kinders wat aan trauma blootgestel is, is ook dikwels onseker en voel 
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deurmekaar ten opsigte van hul emosies. Om hierdie rede gebruik Oaklander 

(1988:193) projeksie as ’n metode om die ‘deure en vensters’ na die kind se innerlike 

wêreld oop te maak. 

 

Dit is vir die kind makliker en veiliger om sy vrese, frustrasies, behoeftes en emosies in 

‘n projeksie uit te beeld as om verbaal uiting daaraan te gee. Uit die kreatiewe aard van 

die terapeutiese verhouding kan die kind van enige medium gebruik maak as ‘n 

projeksie. Schoeman (2004b:162) stel dit dat die kind beskikbare materiaal in terme van 

sy eie persepsie en motivering organiseer om aan te pas by sy unieke proses en wyse 

van funksionering op daardie oomblik. Projeksie stel die kind in staat om te kyk na sy 

lewe en dit te herformuleer soos wat dit hom pas. Die vermoë om te projekteer 

ondersteun die kind om bewusheid te bereik van die onvoltooidhede in sy lewe, en is 

volgens Oaklander (1988:193) soms die enigste manier waarop ’n kind in staat sal wees 

om homself uit te druk.  

 

Die terapeut ondersteun die kind om die situasie te projekteer soos wat hy dit beleef. 

Oaklander (1988:193) stel dit duidelik dat dit nie die terapeut se taak is om die kind se 

projeksie te probeer interpreteer nie. Die terapeut ondersteun die kind bloot om sy 

belewenis te projekteer in die hede, sodat die kind in kontak gebring kan word met die 

hier-en-nou in sy lewe. Volgens Schoeman (2004b:164) ondersteun die gebruik van 

projeksies persoonlike groei by die kind deurdat dit die kind in staat stel om te verken 

wat inherent deel van hom is en wat nie. Dit verhoog die kind se bewustheid van 

homself en versterk sy selfgevoel. Deur gebruik te maak van die projeksies wat die kind 

maak, kan die terapeut die kind ondersteun om sy onvoltooidhede bewustelik te voltooi 

in ‘n gestalt wat aan sy behoefte voldoen en sodoende die trauma in sy lewe sinvol met 

homself te intergreer (Schoeman, 1996:68).  

 

Dit is belangrik om te meld dat die voorafgaande drie fasette van die spelterapeutiese 

proses, naamlik die terapeutiese verhouding, sensoriese bewustheid by die kind en 

bewustheid van die kind se proses eers in plek moet wees voordat die terapeut die 

proses fasiliteer waar daar aan die kind die geleentheid gebied word om sy projeksies te 

verken en te ontleed. Wanneer die kind gereed is om eienaarskap te neem van sy 

projeksie, is hy gereed om bewustelik te erken dat die emosies wat hy aan die objek van 

sy projeksie toegeken het, deel is van sy lewe. Dit dui gewoonlik aan dat die kind gereed 
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is om alternatiewe en oplossings vir sy onvoltooide voorgrondbehoefte te ondersoek. 

(Vergelyk Schoeman, 2004b:175.) 

 

Vir die kind om in staat te wees om sy onvoltooidhede te projekteer en ook te eien, is ‘n 

belangrike draaipunt in die terapeutiese proses. Die navorser is van mening dat die 

terapeut hierdie fase met baie sensitiwiteit behoort te hanteer. Kinders wat nie oor 

voldoende egokrag beskik nie en steeds ‘n baie lae selfgevoel koester, kan maklik in die 

impasse fase vashaak nadat hulle ‘n projeksie geëien het sonder dat hulle oor 

voldoende egokrag beskik om ‘n ander oplossing of alternatief vir die onvoltooidheid te 

vind. 

 

2.5.5 Alternatiewe 
As deel van die Gestaltbeskouing van die mens, ondersteun die terapeut die kind om tot 

die besef te kom dat hy oor die beheer beskik om keuses in sy lewe te kan uitoefen. Dit 

is daarmee saam baie belangrik dat die kind sal insien dat hy ook die 

verantwoordelikheid vir sy keuses moet aanvaar. (Vergelyk Blom, 2004:180; Yssel, 

1999:153 en Thompson, et al., 2004:184.) Die verantwoordelikheid berus dus by die 

kind om alternatiewe oplossings te vind vir die bevrediging van sy behoeftes en 

probleme waarvan hy bewustheid verkry het.  

 

Schoeman (2004b:175) verduidelik dat die terapeut die kind tot werkbare alternatiewe 

kan lei slegs vanuit ’n sterk vertrouensverhouding en insig in die kind se individuele 

proses. Die terapeut kan egter nooit namens die kind alternatiewe identifiseer of dit aan 

die kind opdring nie. Daarom is dit noodsaaklik dat die terapeut in voeling bly met die 

kind se proses en die wyse waarop hy die spesifieke onvoltooidheid waarvan hy 

bewustheid verkry het, hanteer. Volgens Schoeman (2004b:175) is dit dikwels nodig dat 

die kind begelei word om weer sy emosies rondom die onvoltooidheid te eien, voordat 

hy gereed sal wees om alternatiewe oplossings daarvoor te vind. Prochaska en 

Norcross (1999:169,170) stel dit dat dit in hierdie stadium van die terapeutiese proses 

nodig is vir die terapeut om die kind bewus te maak van die moontlike polariteite binne 

homself en sy alternatiewe. Thompson en Rudolph (in Blom, 2004:251) verwys na 

polariteite as teenoorgestelde en dikwels konflikterende aspekte binne dieselfde 

gebeurtenis. Om emosies van liefde en woede of opgewondenheid en depressie 
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terselfdertyd te ervaar, is dikwels vir ’n kind verwarrend. Dit is belangrik vir die kind om 

te besef dat polariteite bestaan, maar ook dat dit aanvaarbaar en integreerbaar is met 

homself en die alternatiewe wat hy oorweeg. (Vergelyk Thompson, et al., 2004:186.)  

 

Die terapeut begelei die kind om bewustheid te verkry van hoe hy die onvoltooidheid in 

die verlede hanteer het, hoe hy dit nou hanteer, en, deur die verkenning van die 

alternatiewe, hoe hy dit in die toekoms wil hanteer. Nadat alle moontlike alternatiewe 

ondersoek is, kan die terapeut die kind ondersteun om verantwoordelikheid te neem vir 

die toepassing van een spesifieke alternatief. Dit is nodig dat die kind wel in staat sal 

wees om die alternatief in sy lewe te kan toepas, en die terapeut kan die kind bemagtig 

om dit te kan gebruik deur byvoorbeeld ‘n rollespel waarin die kind geleentheid kry om 

die alternatief reeds toe te pas. (Vergelyk Schoeman, 2004b:176.) 

 

Die verkenning van alternatiewe is ‘n belangrike mylpaal binne die terapeutiese situasie. 

Die kind het teen hierdie tyd goeie bewustheid ten opsigte van een of meer 

onvoltooidhede in sy lewe bereik. Deur in staat te wees om alternatiewe wyses van 

funksionering te ondersoek dui daarop dat die kind se selfgevoel baie versterk is en dat 

hy besig is om deur die implosiewe fase ten opsigte van die spesifieke onvoltooidheid te 

beweeg. 

 

2.5.6 Klarifikasie 
Klarifikasie behels ‘n samevatting of opsomming van wat gebeur het – in die 

terapeutiese proses as geheel, asook in ‘n spesifieke terapeutiese sessie. Volgens 

Schoeman (2004b:176) behoort die terapeut te klarifiseer op ‘n duidelike en 

verstaanbare manier. Dikwels is dit selfs nodig dat die terapeut dieselfde taalgebruik as 

die kind sal benut, sodat die kind duideliker kan verstaan wat besig is om te gebeur en 

sodat hy nie skuldig oor sy emosies en uitlatings sal voel nie. Deurdat die kind die 

probleem op ‘n verbale manier wat hy verstaan by iemand anders wat hy vertrou kan 

aanhoor, is dit vir hom soms makliker om dit vir homself uit te klaar. Klarifikasie vorm ‘n 

belangrike deel van die Gestaltspelterapeutiese proses aangesien dit vir die kind ‘n 

gevoel van sekuriteit  skep omdat hy sy probleem beter kan begryp en daarom ook 

beter sal kan hanteer. (Vergelyk Schoeman, 2004b:176-178.) 
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Deur duidelike klarifikasie op die regte oomblik binne die spelterapeutiese proses, kan 

die terapeut die kind bemagtig om tot insig te kom in sy eie proses asook in die 

terapeutiese proses. Klarifikasie stel die kind in staat om sy bewustheid te verhoog en in 

die rigting van selfondersteuning te beweeg.  

 

2.5.7 Bemagtiging 

Bemagtiging vind regdeur die hele Gestaltspelterapeutiese proses plaas, vanaf die heel 

eerste terapeutiese sessie. Elke manier waarop die terapeut die kind help om in kontak 

met homself te kom en sy selfgevoel te versterk, is bemagtigend. In die verband maak 

Oaklander (1988:282) ‘n baie treffende opmerking:“When I see a child in therapy, I have 

the opportunity to give her self back to her, for in a sense a poor self-concept is a lost 

sense of self.” 

 

Hoe beter die kind dus ondersteun word om homself te definieer, hoe sterker word sy 

selfgevoel en hoe groter is die geleentheid vir gesonde groei in sy lewe. (Vergelyk 

Schoeman, 2004b:177 en Oaklander, 2003:148.) Die kind word bemagtig tot groter 

selfondersteuning deur hom ondermeer bewus te maak van sy sterk punte en hoe hy sy 

eie krag kan gebruik om beheer uit te oefen en keuses te maak. Tydens die 

terapeutiese proses word daar ook aan die kind talle geleenthede gebied om keuses uit 

te oefen en die situasie te beheer. Dit op sigself bemagtig die kind om vertroue te 

ontwikkel in sy sterk punte en help hom om te vertrou dat hy met nuwe gedrag buite die 

terapeutiese situasie kan eksperimenteer, en dat hy dit sal kan regkry. Volgens Yssel 

(1999:159) is ’n belangrik komponent van bemagtiging binne die terapeutiese situasie 

dat die kind begelei word om steunstelsels vanuit sy omgewing te kan identifiseer. In 

ondersteuning daarvan merk Joyce en Sills (2005:83) op dat ten einde 

selfondersteunend te kan funksioneer, die kind oor voldoende egokrag moet beskik om 

ook die ondersteuning vanuit sy omgewing toepaslik te kan benut. 

 

Binne die spelterapeutiese proses moet die kind bemagtig word om in sy eie sterk punte 

te glo en te weet dat hy oor keuses beskik waardeur hy beheer kan uitoefen. Wanneer 

die kind tot so ‘n mate bemagtig is dat hy doeltreffend selfondersteunend kan 

funksioneer en steunstelsels vanuit sy omgewing kan identifiseer en benut, is die kind 

gereed om in die eksplosiewe fase te funksioneer. 
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2.5.8 Evaluering 
Evaluering aan die einde van elke terapeutiese sessie is baie belangrik aangesien dit 

die kind help om te besef wat reeds tydens die terapeutiese proses plaasgevind het, en 

wat hy nog graag in die toekoms tydens terapie sal wil bereik. Die wyse waarop 

verskillende terapeute evalueer, kan baie wissel. Die fokus is egter om die inhoud van 

wat in die sessie aangespreek is te bevestig en by die kind ‘n verwagting te skep van 

wat in die opvolgende sessies kan gebeur. (Vergelyk Schoeman, 2004b:178.) 

 

2.5.9 Selfvertroeteling 
Wanneer die kind in staat is tot effektiewe kontakmaking met homself en sy omgewing, 

‘n sterker selfgevoel ontwikkel het en die geleentheid gehad het om sy onvoltooide 

emosies deur verskillende projeksies te kon uitdruk en verken, is die kind gereed om die 

konsep van selfvertroeteling selfstandig in sy lewe te kan integreer. Volgens Blom 

(2004:173) is kinders dikwels geneig om hulself te blameer vir die trauma en probleme 

in hul lewe, ten spyte van die ondersteuning van hul ouers en die terapeut. In die 

verband merk Oaklander (2003:150) op dat die emosies wat die kind ervaar wanneer hy 

homself blameer, dikwels lei tot fragmentering van die self. Tydens terapie ervaar die 

kind die polariteit dat een deel van homself sterker word en selfondersteunend kan 

optree, terwyl ‘n ander deel in homself steeds angstig voel en die blaam dra vir die 

probleem (Blom, 2004:173). Aanvaarding en intergrering van al die dele van die self is 

dus ‘n uiters belangrike komponent vir onbelemmerde en gesonde ontwikkeling.  

 

Oaklander (1997:312) verduidelik dat die kind deur selfvertroeteling leer om dit waaroor 

hy in homself goed voel te gebruik om die dele van homself wat hy verafsku of blameer 

te aanvaar en te ondersteun. Dit help die kind om ‘n gevoel van “heelheid”/integrasie en 

selfwaarde te ontwikkel. Kinders tree dikwels vanuit die introjek op dat dit selfsugtig is 

om vir hulself goed te wees. Hulle kyk na ander om die funksie te verrig en voel 

teleurgestel as dit nie gebeur nie. Dit is volgens Schoeman (2004b:180) belangrik dat 

die terapeut ondersteuning bied aan die kind ten einde aan hom te leer dat hy vir 

homself mag lief wees en dinge mag doen wat vir hom lekker is en hom goed laat voel.  

 

Binne die terapeutiese proses is dit nodig dat daar ‘n element van selfvertroeteling binne 

elke sessie moet wees. Aan die begin van die terapeutiese verhouding sal dit dalk nodig 
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wees dat die terapeut ‘n aktiwiteit binne terapie moet kies wat die kind bemagtig en 

goed laat voel oor homself indien die kind op daardie stadium nog nie oor genoeg 

egokrag beskik om self ‘n aktiwiteit te kies nie. Selfvertroeteling help die kind om sy 

balans te herstel, veral as daar tydens die terapeutiese sessie aan moeilike en 

uitputtende sake aandag gegee is. Die element van selfvertroeteling aan die einde van 

die terapeutiese sessie help ook om die terapie op ‘n positiewe wyse af te rond en die 

kind nie op ‘n laagtepunt van die terapeut af te laat weggaan nie. (Vergelyk Schoeman, 

2004b:179.) 

 

Selfvertroeteling is deel van elke terapeutiese sessie, alhoewel die kind moontlik eers 

teen die einde van die terapeutiese proses sterk genoeg sal voel om die konsep 

daarvan na die res van sy ervaringswêreld oor te dra. Wanneer dit gebeur, is dit ‘n goeie 

aanduiding dat die kind selfondersteunend kan optree en in die eksplosiewe fase 

funksioneer. 

 

2.5.10 Tegnieke 
Die tegnieke wat ‘n Gestaltspelterapeut kan gebruik is talryk, en word volgens 

Prochaska en Norcross (1999:173) slegs beperk deur die terapeut se eie gebrek aan 

kreatiwiteit. Corey (2005:204) stel dit dat die gebruik van verskillende tegnieke egter 

nooit ‘n fokus op sigself is nie, maar slegs aanvullend gebruik word tot belangriker 

aspekte in die terapeuties proses soos onder andere die terapeutiese verhouding en 

bewustheid. Tegnieke is nie ‘n resep wat bloot toegepas kan word in die hoop dat goeie 

terapeutiese intervensie sal plaasvind nie. Die terapeut se fokus bly by elke unieke kind 

as ‘n individu en sy spesifieke proses op daardie oomblik, ongeag die tegniek wat 

gebruik word (Oaklander, 1988:194). 

 

Verskillende tegnieke kan egter benut word om verskeie aspekte binne die terapeutiese 

proses aan te spreek: tegnieke vir uitdrukking van emosie, bewustheid, assessering van 

die kind se proses, projeksie, versterking van selfgevoel, selfvertroeteling, ensovoorts. 

(Vergelyk Schoeman, 2004a:61, 63, 77, 85; Schoeman, 2004b:180-186; Geldard & 

Geldard, 2005:133-223 en Blom, 2004:74-82, 101-108, 122, 134, 139-165.) 
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Vanuit die aard van die omvang van hierdie studie kan die navorser nie al die 

verskillende tegnieke in diepte beskryf nie. Tegnieke wat wel benut is tydens die 

terapeutiese proses en van toepassing is op hierdie studie, is in bylaes bespreek en 

uiteengesit. 

 

2.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk het die navorser ten eerste die spesifieke ontwikkelingsaspekte van 

die kind in die middelkinderjare wat betrekking het op die kind se selfondersteunende 

gedrag bespreek. Die navorser is van mening dat Gestaltspelterapie benut kan word om 

selfondersteunende gedrag by die kind in die middelkinderjare aan te moedig. Ten einde 

die begrip Gestaltspelterapie te verstaan, was dit nodig dat die navorser die 

Gestaltbenadering in die konteks van spelterapie in diepte beskryf het. Vanuit die aard 

van die omvang van die studie, is slegs aspekte vanuit die Gestaltbenadering met die 

oog op die selfondersteunende gedrag by die kind in die middelkinderjare, beskryf.  

 

Nadat ‘n begrip van Gestaltspelterapie vanuit die literatuur bewerkstellig is, was dit vir 

die navorser moontlik om die konsep van selfondersteunende gedrag vanuit die 

Gestaltperspektief te kon weergee. In opvolging daarvan het die navorser ook ‘n oorsig 

gegee oor die spesifieke proses van Gestaltspelterapie wat gevolg gaan word in hierdie 

studie van selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare. In Hoofstuk 3 is die 

gevallestudie en navorsingsbevindinge weergegee en beskryf. 
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HOOFSTUK 3 

Uiteensetting van empiriese navorsing 

 

3.1. INLEIDING 
Die doel van hierdie navorsingstudie was daarop gemik om die benutting van 

Gestaltspelterapie, met die fokus op selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare, te verken en te beskryf. In hierdie hoofstuk gee die navorser die 

empiriese data wat deur die gevallestudie ingesamel is weer.  

 

Die studie is uitgevoer deur gebruik te maak van ’n intrinsieke enkelgevallestudie wat in 

diepte deur die navorser verken is tydens die deurloping van die Gestaltspelterapeutiese 

proses. Die deelnemer is deur middel van ‘n doelgerigte, nie-

waarskynlikheidsteekproeftrekking (vergelyk 1.6) geselekteer. Ten einde die identiteit 

van die respondent te beskerm en vertroulikheid te handhaaf (vergelyk 1.7), maak die 

navorser gebruik van skuilname wanneer daar na persone binne die terapeutiese 

proses verwys word. Agtergrondinligting van die deelnemer wat betrekking het op die 

studie word kortliks weergegee. 

 

Insameling van die data vir hierdie studie het geskied deur gebruik te maak van 

ongestruktureerde onderhoudskedule (vergelyk 1.6) gedurende die Gestalt-

spelterapeutiese proses wat met die deelnemer deurloop is. Elke terapeutiese sessie 

word afsonderlik bespreek ten opsigte van die doelwit, verloop en assessering van die 

betrokke sessie. Dit word gevolg deur ’n evaluasie van die Gestaltspelterapeutiese 

proses aan die hand van die Schoeman-model, met gepaardgaande literatuurkontrole. 

Die hoofstuk word afgesluit met ’n samevatting van die empiriese inligting. 

 

3.2 AGTERGRONDINLIGTING 
Hennie, die deelnemer aan die studie, is 12 jaar oud en in graad 6. Hy is na die 

navorser verwys deur sy skoolhoof omdat hy vermoedelik ‘n paniekaanval in die 

Wiskundeklas gehad het. Tydens ’n onderhoud met Hennie se moeder is die volgende 

agtergrondinligiting aangaande Hennie en sy gesin bekom: Hennie en sy jonger sussie 
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is gebore uit die huwelik tussen Hennie se ouers. Volgens die moeder was daar ‘n baie 

goeie verhouding tussen die vader en kinders gewees. Die vader het baie saam met 

Hennie gespeel en gepoog om al Hennie se rugby- en krieket wedstryde by te woon. 

Die huwelik is beëindig as gevolg van ‘n derde party, en die vader is kort daarna weer 

getroud.  

 

Die egskeiding was volgens die moeder vir beide kinders traumaties. Daar was heelwat 

konflik tussen die ouers en die moeder het in die tyd baie gehuil, wat die kinders ontstel 

het. Na die vader se troue het die kinders hom ‘n paar keer by sy huis besoek, maar die 

kontak tussen hulle het skerp afgeneem. Ten tye van die onderhoud het die kinders hul 

vader elf maande laas gesien, en het slegs sporadies telefoniese kontak met hom. 

 

Die paniekaanval is vermoedelik veroorsaak omdat Hennie verkeerdelik onder die 

indruk was dat hy oor wiskunde-inhoud wat behandel is terwyl hy afwesig van die skool 

was, ‘n toets sou moes skryf. Wiskunde is volgens Hennie se moeder een van die 

skoolvakke waarin hy baie goed presteer en wat vir hom baie belangrik is. Die navorser 

het aanbeveel dat Hennie deur ’n psigiater gediagnoseer word, en die psigiater het 

bevestig dat Hennie wel ’n paniekaanval gehad het. Volgens die navorser was dit 

belangrik dat Hennie die nodige medikasie ontvang om die fisiologiese aspekte van die 

paniekaanval, in samewerking en gelyktydig met die hantering van die emosionele 

aspekte deur middel van Gestaltspelterapie, aan te spreek.  

 

3.3 EMPIRIESE INLIGTING VANUIT GEVALLESTUDIE 
 

3.3.1 Sessie Een 
3.3.1.1 Doelwit van die sessie: 

Die bou van ‘n terapeutiese verhouding waarin Hennie se selfgevoel versterk word. 

 

3.3.1.2 Verloop en ontleding van die sessie  

Schoeman (2004b:134) verduidelik die belangrikheid daarvan dat ‘n terapeut begrip en 

insig moet toon vir die kind se persepsie van sy leefwêreld. Ten einde die nodige insig in 

Hennie se leefwêreld te bekom, het die navorser telkens die terapeutiese sessies begin 

deur aan Hennie geleentheid te bied om spontaan te vertel wat in sy lewe gebeur het 
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sedert hulle vorige ontmoeting. Deur hierdie gesprekvoering kon die navorser ‘n begrip 

vorm van Hennie se proses en veld (vergelyk 2.3.1 en 2.3.2) waarin hy funksioneer, 

asook op watter manier dit benut kon word in die begeleiding van Hennie tot 

selfondersteuning. 

 

Hennie het tydens hierdie eerste gesprek opgemerk:”...elke oggend is ek bang om skool 

toe te kom...elke keer as ek wakker word dan dink ek aan dit, dan word ek weer 

bang...”. Die navorser het Hennie bemagtig deur te fokus op die krag wat hy openbaar 

het deurdat hy ten spyte van die bang-gevoel steeds by die skool was en bereid was om 

met die navorser daaroor te gesels. Schoeman (2004b:177) meld in die verband dat dit 

belangrik is om die kind te bemagtig ten opsigte van ‘n werklike eienskap wat hy 

openbaar en nie bloot iets te versin ter wille van bemagtiging nie. Deur Hennie bewus te 

maak van die innerlike krag wat hy openbaar, word hy bemagtig om sy selfgevoel te 

versterk en sy innerlike krag te benut in sy groei na selfondersteuning. 

 

Hennie is begelei deur ‘n ontspannings- en liggaamlike-bewustheidsoefening (verwys 

bylaag 3) ten einde hom in staat te stel om sy liggaam bewustelik te ervaar en met sy 

selfgevoel te integreer. Ten opsigte hiervan beskryf Oaklander (1988:128) hoe die kind 

verhoed word om ‘n positiewe selfgevoel te koester indien hy nie eenheid met sy eie 

liggaam ervaar nie. Dit veroorsaak dat baie fisiese en emosionele krag by die kind 

verlore gaan wat aanleiding daartoe gee dat die kind nie oor voldoende egokrag beskik 

om in sy eie behoeftes te voldoen nie en dat hy daarom beswaarlik selfondersteunend 

sal kan funksioneer. 

 

Hennie is tydens die oefening doelbewus aangemoedig om homself te koester deur 

positiewe stellings oor homself te maak. Hy is ondermeer gevra om vir homself te sê: 

“Ek is Hennie, ek is O.K., ek is veilig hier, ek gee om vir myself, ek is lief vir myself en ek 

mag lief wees vir myself, daar is baie mense wat vir my omgee, ek is sterk”. Ten opsigte 

van selfkoestering (self-nurturing) meld Oaklander (1997:298) dat sy tydens die 

spelterapeutiese proses talle geleenthede vir die kind skep om stellings oor homself te 

maak ten einde die kind daarmee in staat te stel om sy selfgevoel te versterk. Die 

navorser is van mening dat Hennie deur bogenoemde oefening bemagtig is om sy 

selfgevoel te versterk wat op sigself noodsaaklik is vir selfondersteuning. 
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Na afloop van die bogenoemde oefening is Hennie gevra om ‘n veilige plek (verwys 

bylaag 4) met ‘n medium van sy keuse voor te stel, waarna dit deur middel van 

herinnering en fantasie op ‘n sensoriese wyse verken is. Hennie het ‘n tekening van die 

woonkamer in sy huis gemaak, en spesifiek “my bank” (waarop hy gewoonlik lê en 

musiek luister) vermeld. Tydens verkenning van Hennie se veilige plek het hy 

opgemerk: “Ek sien al die goed wat my gelukkig maak en wat ek al gedoen het”. Hennie 

het onder andere vertel van tye toe hy krieket gespeel, televisie gekyk of ingekleur het. 

Deur Hennie bewus te maak van sy veilige plek, is hy bemagtig om beheer te neem van 

sy wêreld en sy gedagtes te rig op dinge wat hom goed sou laat voel. Schoeman 

(2004b:177) sluit hierby aan deur klem te plaas op die belangrikheid daarvan vir ‘n kind 

om ‘n veilige ruimte te hê waarbinne hy homself kan oriënteer ten einde sy selfgevoel te 

versterk. Die navorser is daarom van mening dat die verkenning van Hennie se veilige 

plek hom bemagtig het om sy selfgevoel te versterk. Hierdie bemagtiging dien dus as 

basis vir Hennie om in staat te wees om selfondersteunend te kan funksioneer. 

 

Tydens die sensoriese verkenning van Hennie se veilige plek het hy gemeld dat sy lyf 

“te warm” voel in sy veilige plek. Die navorser het aan hom gevra of daar iets is wat hy 

vir homself kan doen sodat dit nie meer te warm voel in sy veilige plek nie, waarop hy 

ontkennend geantwoord het. Daarop het die navorser gevra wat sou gebeur indien hy ‘n 

venster sou oopmaak, waarop Hennie geantwoord het dat dit steeds te warm sou voel. 

Vanuit Hennie se liggaamstaal is die waarneming gemaak dat sy energievlak op daardie 

stadium baie laag was. Hy het ook gereeld gesug. Hennie het tydens die bespreking ook 

gemeld: “Ek is baie moeg en die bang-gevoel maak my klaar.” Volgens Yssel (2006) is 

die kind se energievlak in baie gevalle aanduidend van die egokrag wat hy op daardie 

oomblik ervaar. Indien die kind se energievlak baie laag is, sal hy waarskynlik nie oor 

voldoende egokrag beskik om verantwoordelikheid vir sy eie behoeftes te neem nie. As 

gevolg van Hennie se lae energievlak en onvermoë om eenvoudige alternatiewe te 

verken, maak die navorser die afleiding dat hy tydens hierdie bespreking nie oor 

voldoende egokrag beskik het om selfondersteunend te funksioneer nie.  

 

Hennie is gevra om aan die bang-gevoel in sy hart te dink as iets wat fisies in sy lyf seer 

is. Hierdie voorstel is aan Hennie gerig aangesien kinders in die middelkinderjare 

hoofsaaklik in terme van ‘n waarneembare realiteit dink en redeneer (Meyer & Van Ede, 

1998:82). Die navorser het met hierdie voorstel ‘n vergelyking gebruik om aan Hennie te 
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verduidelik dat dit wat hy fisies met sy hande voel net so eg is as dit wat hy met sy hart 

(emosie) ervaar. Daardeur het die navorser begin om die bang-gevoel vir Hennie te 

herformuleer sodat hy ‘n ander perspektief daarom kon vorm en beter beheer oor die 

situasie kon neem (Schoeman, 2004a:110). Die mate waarin Hennie sou ervaar dat hy 

beheer oor sy bang-gevoel het, sou ‘n bepalende aspek in sy vermoë om 

selfondersteunend ten opsigte daarvan te kan funksioneer wees. 

 

Die navorser het erkenning gegee aan Hennie se lae energievlak en moedeloosheid as 

gevolg van die bang-gevoel, maar ook aan hom gevra hoe hy graag sou wou voel 

wanneer hy by die skool is. Hennie het opgemerk: “Daardie gevoel in die klas...dis 

hoekom ek net so ver wil wegbly van die skool af” en “Ek wil weer normaal wees, lus 

voel vir toetse...goed doen in toetse”. Hierdie emosies van Hennie is gebruik om ‘n 

roetekaart vir die terapeutiese proses vas te stel. Daardeur het Hennie 

verantwoordelikheid vir die terapeutiese proses geneem aangesien dit sy doelwitte is 

wat nagestreef word, en hy beheer daaroor sou hê. Oaklander (1997:298) meld ten 

opsigte hiervan hoe noodsaaklik dit vir die kind is om die geleentheid gebied te word om 

in beheer te voel en beheer te neem, asook om keuses te maak ten einde sy selfgevoel 

te versterk. Die navorser was daarom van mening dat die mate van verantwoordelikheid 

wat Hennie vir die terapeutiese proses geneem het ‘n belangrike stap in die rigting na 

selfondersteuning was. 

 

Hennie het in samewerking met die navorser vyf stappe geïdentifiseer in sy terapeutiese 

roetekaart ten einde sy doelwit “om weer normaal te voel, lus te wees vir toetse en goed 

te doen in toetse” te kon bereik. Dit is soos volg uiteen gesit: 

• Stap 1: Hennie is fisies teenwoordig by die skool. Hy is nie verplig om alle klasse 

by te woon nie, maar die fokus is daarop dat hy self die keuse maak om by die 

skool te wees en nie tuis te bly nie. 

• Stap 2: Alternatiewe is ondersoek wat Hennie kan toepas sodat dit vir hom 

draaglik is om by die skool te wees. Hennie het ‘n baie goeie verhouding met die 

skoolhoof en daar is onder andere genoem dat hy in haar kantoor of klas kan sit 

en sy skoolwerk daar doen wanneer hy voel dat hy nie in sy eie klas kan wees 

nie. (Ten opsigte van die bang-gevoel het Hennie self ’n alternatief geïdentifiseer 

naamlik dat hy lus was om ‘n krieketbal te slaan wanneer hy bang voel by die 
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skool. Die navorser het Hennie aangemoedig om sy alternatief deur te voer 

wanneer hy dit benodig het en afgespreek om die nodige reëlings daarvoor vir 

Hennie te tref.)  

• Stap 3: Hennie kan weer met sy maats gesels, gelukkig voel en lag by die skool. 

• Stap 4: Hennie is weer in staat om al die klasse by te woon en goeie skoolwerk te 

lewer. 

• Stap 5: Hennie voel weer lus vir toetse, doen goed in sy toetse en voel net weer 

normaal. 

 

Ten opsigte van die wenslikheid van die daarstelling van alternatiewe meld Wicks-

Nelson en Israel (2006:136) die belangrikheid daarvan om die kind wat as gevolg van 

angs die skool wil vermy, te ondersteun om wel by die skool teenwoordig te wees. Die 

navorser het in samewerking met die skoolhoof Hennie se klasonderwysers ingelig oor 

die besonderse aard van Hennie se problematiek. Ten einde hom te ondersteun om die 

skool weer as ’n veilige en nie-bedreigende omgewing te ervaar, is aan Hennie 

toestemming verleen om die klas te verlaat wanneer hy angstig voel, en van die 

geïdentifiseerde alternatiewe te benut. Die toepassing daarvan is deur die skoolhoof 

gemonitor, en die navorser het weekliks gesprek gevoer met die skoolhoof sowel as die 

betrokke onderwysers. Die onderwysers was dit deurgaans eens dat dit nie vir hulle 

voorkom asof Hennie die gaping misbruik om onnodig skoolwerk te mis nie. Met verloop 

van tyd kon selfs ’n patroon vasgestel word, naamlik dat Hennie moeiliker op Maandae 

klasse bywoon, maar namate die week vorder, meer gereeld inskakel by die 

skoolroetine. Teen Donderdag of Vrydag was hy dikwels in staat om ’n volle dag klasse 

by te woon, waarna dit weer vir hom moeilik was om op ’n Maandag volkome in te 

skakel by die skoolroetine. 

 

Die navorser is van mening dat Hennie eienaarskap geneem het vir die terapeutiese 

proses deurdat hy self bereid was om die alternatiewe in sy roetekaart te ondersoek. Die 

doel van die roetekaart was juis om Hennie te bemagtig en ‘n gevoel van beheer te gee 

sodat sy vermoë om selfondersteunend op te tree versterk kon word. Hennie is gevra of 

hy dink dat sy besluit om skool toe te kom die regte keuse was, en of hy steeds voel dat 

hy eerder tuis moes gebly het. Hennie het egter opgemerk dat hy die regte besluit 

geneem het om skool toe te kom. Die navorser het hom daarop gewys dat hy deur sy 
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keuse om by die skool te wees reeds besig was om stap 1 van die roetekaart uit te voer. 

Deur die alternatiewe te verken wat Hennie in sy roetekaart kon gebruik, het hy 

bewustheid bereik van die omgewingsondersteuning tot sy beskikking – onder andere 

sy maats, die skoolhoof sowel as die navorser. ’n Verdere doel van die roetekaart was 

dat Hennie self sy vordering kon monitor wat hom bemagtig het om die 

omgewingsondersteuning te benut totdat hy by stap 5 gereed was om 

selfondersteunend te kon funksioneer. 

 

Die roetekaart is visueel aan Hennie voorgehou en gebruik as ‘n konkrete manier van 

klarifisering om aan Hennie te verduidelik dat die terapie ‘n proses is wat tyd neem en 

nie oornag sy bang-gevoel sou laat verdwyn nie. In die verband bevestig Schoeman 

(2004b:176) dat klarifikasie aan die kind ‘n gevoel van sekerheid en veiligheid bied en 

die navorser is van mening dat hierdie klarifikasie vir Hennie bemagtigend was om te 

besef dat hy beheer oor die terapeutiese proses gehad het en keuses daarbinne kon 

uitoefen.  

 

Tydens die verloop van die sessie is Hennie deurlopend keuses gebied waardeur hy ‘n 

gevoel van beheer kon ervaar. Schoeman (2004b:177) meld in die opsig die waarde 

daarvan om aan ‘n kind keuses te bied ten einde sy selfwaarde en selfgevoel te 

verhoog. Die keuses wat Hennie kon uitoefen het onder andere behels dat hy kon kies 

waar hy wou sit tydens verskillende fases van die sessie, asook van watter mediums hy 

gebruik wou maak (sand, klei, verf, potlode, pastelle, ensovoorts). Deur Hennie te 

bemagtig om keuses en beheer uit te oefen tydens die terapeutiese sessie, is hy 

toenemend in staat gestel om selfondersteunend te kon funksioneer. 

 

Aan die einde van die sessie is Hennie die keuse gebied om iets te kies wat vir hom 

lekker sou wees om te doen ten einde die sessie mee af te sluit. Hierdie opdrag het as 

’n selfvertroetelingsaktiwiteit gedien. Volgens Schoeman (2004b:178) ondersteun ‘n 

selfvertroetelingsaktiwiteit die kind om sy innerlike balans te herstel. Hennie het gekies 

om pick-up-sticks te speel. Tydens die spel kon die navorser waarnemings maak ten 

opsigte van Hennie se proses en wyse van selfhandhawing op daardie oomblik. Die 

geleentheid is ook benut om Hennie te bemagtig en sy selfgevoel te versterk deur 

voortdurende positiewe kommentaar en aanmoediging. 
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Die sessie is saamgevat deur aan Hennie te noem dat hy daartoe in staat sou wees om 

enige tyd wanneer hy dit nodig sou hê, in sy gedagtes na sy veilige plek te gaan en 

weer die gevoel van “warmte” en “gelukkig wees” te ervaar. Hennie is verder bewus 

gemaak daarvan dat hy die beheer gehad het om te kies of hy kort-kort wou dink aan 

die bang-gevoel, en of hy eerder wou dink aan sy veilige plek. Hy het saamgestem dat 

sy veilige plek hom sou help om rustig te voel en dat hy self wou kies om eerder sy 

gedagtes daarop te fokus. Schoeman (2004b:176-178) verduidelik ten opsigte hiervan 

die waarde van ‘n samevatting en evaluering van ‘n sessie om die kind in staat te stel 

om die inhoud daarvan te bevestig. Die navorser is van mening dat die samevatting in 

hierdie sessie Hennie in staat gestel het om dit wat in die sessie gebeur het te 

internaliseer en toe te pas in sy groei na selfondersteuning. 

 

3.3.1.3 Assessering  

Die navorser het waargeneem dat Hennie tydens die aanvang van die sessie sy voet 

voortdurend heen-en-weer oor die mat skuif, en ook ’n spesifieke beweging met sy hand 

maak. Hennie het vir die navorser op daardie stadium gespanne voorgekom. Na die 

sensoriese bewustheidsoefening het Hennie vir die eerste keer tydens die sessie 

geglimlag en spontaan diep asemgehaal. Hy het minder gespanne voorgekom en vir die 

duur van die sessie nie weer die senuagtige hand- en voet-bewegings gemaak nie.  

 

Tydens die verloop van die sessie het dit vir die navorser voorgekom asof Hennie se 

emosie met hom wipplank ry. Wanneer hy herinner is aan goeie keuses wat hy 

uitgeoefen het of dinge wat vir hom lekker was, het hy vir daardie oomblik meer energie 

getoon deur duidelik en maklik hoorbaar te praat, asook oogkontak te maak. Sodra die 

gesprek weer teruggekeer het na sy emosies, het sy energievlak en gemoedstemming 

gedaal, en het Hennie baie sag begin praat en bykans geen oogkontak gemaak nie. 

Teen die einde van die sessie was Hennie se selfgevoel egter genoegsaam versterk ten 

einde hom in staat te stel om sinvolle alternatiewe te kon identifiseer en het hy ’n matige 

energievlak openbaar. Die navorser is daarom van mening dat Hennie na afloop van die 

sessie bemagtig is om sy selfgevoel te versterk, dat hy besef het dat hy wel oor beheer 

beskik en dat hy aangemoedig is om die verantwoordelikheid te aanvaar om 

alternatiewe vir homself te identifiseer.  
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3.3.2 Sessie Twee 
3.3.2.1 Doelwit van die sessie: 

Versterking van die terapeutiese verhouding ten einde die navorser in staat te stel om 

Hennie se proses te leer ken en hom te bemagtig om sy selfgevoel te versterk. 

 

3.3.2.2 Verloop en ontleding van die sessie 

Volgens Schoeman (2004b:123) is dialoog binne die terapeutiese verhouding ‘n baie 

belangrike vorm van kontak waardeur die kind ‘n dieper vlak van bewustheid kan bereik. 

Die sessie is daarom begin deur ‘n gesprek oor ‘n partytjie wat Hennie die afgelope 

naweek bygewoon het. Die navorser is van mening dat die spontane dialoog 

(gesprekvoering) Hennie in staat stel om ‘n verhouding met die navorser te bou, en ook 

terselfdertyd bewustheid te bereik van sy emosies. Deur hierdie kontak kry die navorser 

ook geleentheid om Hennie se proses beter te leer ken. Hennie het genoem dat hy 

Vrydag by die skool goed gevoel het, maar in dieselfde gesprek het hy ook gesê: “Ek 

het al alles probeer, maar dit wil nie weggaan nie” (verwysing na die bang-gevoel). 

Hennie het hier self die teenstrydigheid van die bang-gevoel beskryf; naamlik dat hy 

soms self in beheer voel, maar op ander tye weer glad nie opgewasse voel om sy 

emosie te hanteer nie.  

 

Hennie is na die aanvanklike kontakmaking begelei deur ‘n liggaamlike bewustheids- en 

asemhalingsoefening (verwys bylaag 3) ten einde hom te help ontspan en sy selfgevoel 

te versterk. Oaklander (1988:284) verduidelik in die verband dat liggaamlike bewustheid 

belangrik is vir die ontwikkeling van ‘n sterk selfgevoel, en dat ontspannings- en 

asemhalingsoefeninge nuttig vir die doel gebruik kan word. Tydens die oefeninge het 

Hennie ten opsigte van sy skouers opgemerk: “Dit voel styf, voel net asof iemand dit 

moet vryf”. Hennie is gevra om self sy skouers te vryf. Die versoek was daarop gerig om 

Hennie tot bewustheid van sy fisiese behoeftes te bring en hom terselfdertyd in staat te 

stel om in sy eie behoeftes te voldoen. 

 

Hennie het onder andere ook opgemerk: “My arms voel oraait, my hande voel seer” en 

“My hande voel lam, asof hulle nie wil beweeg nie”. Hy is gevra om na sy hande te kyk 

en vir sy hande te sê dat hy vir hulle omgee. Die navorser het gevra of daar iets van sy 

hande is waarvoor hy dankbaar is, waarop hy genoem het dat hy dankbaar is dat sy 

hande kan skryf. Ten opsigte hiervan verduidelik Joyce en Sills (2005:86) dat 
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ondersteunde selfspraak die kliënt bemagtig om selfondersteunend te kan optree. 

Hennie is gevra om direk vir sy hande te sê dat hy dankbaar is dat hulle kan skryf, soos 

wat hy dit vir ’n vriend sou sê. In antwoord op die navorser se vraag het Hennie gesê dat 

dit vir hom “oraait” gevoel het om dit vir sy hande te sê.  

 

Joyce en Sills (2005:86) bestempel identifisering met dit wat die kind fisies ervaar as ‘n 

belangrike element van selfondersteuning. Deurdat Hennie fisies erken het wat hy 

ervaar het (die seer van sy hande) is hy in staat gestel om die deel van sy lyf te koester 

wat vir hom ongemak geskep het. Blom (2004:53) meld in aansluiting hierby dat die kind 

ondersteun moet word om sy liggaamlike gewaarwordings, emosie en denke te 

integreer voordat hy gereed sal wees om aandag te skenk aan onvoltooidhede in sy 

lewe. Die navorser is van mening dat hierdie oefening Hennie in staat gestel het om 

homself liggaamlik en emosioneel as ‘n geïntegreerde geheel te ervaar. Hierdie is as ’n 

belangrike stap gesien ten einde Hennie te bemagtig om te groei tot identifisering van sy 

onvoltooidhede en selfondersteunend ten opsigte daarvan te funksioneer. 

 

Hierdie oefening is ook herhaal ten opsigte van sy bene en voete asook ten opsigte van 

sy maag. Die navorser het opgemerk dat Hennie oor sy maag vryf en het hom daarna 

gevra. In die verband meld Corey (2005:200) die waarde daarvan om aandag te gee 

aan die kliënt se nie-verbale liggaamstaal, waarvan hy moontlik onbewus is. Hennie het 

geantwoord: “My maag is die afgelope tyd bietjie omgekrap, dink dit is van die stres, ek 

het pyne”. Aan die einde van die oefening is vir Hennie gevra of daar een spesifieke 

aspek van sy lyf is waarvoor hy baie dankbaar voel. Hy het geglimlag en gesê: “My hele 

lyf”. Op versoek van die navorser het Hennie sy lyf in ‘n bondel opgetrek en homself styf 

vasgehou terwyl hy gesê het dat hy lief is vir homself, homself mooi sal versorg en bly is 

oor homself. In antwoord op die vraag hoe dit vir hom gevoel het om dit vir homself te 

sê, het Hennie geglimlag, diep asem gehaal en gesê: “Maklik”. Yontef (2005:86) meld 

dat selfaanvaarding ‘n belangrike voorwaarde is vir emosionele groei en ontwikkeling. 

Ten einde Hennie in die verband te bemagtig is hy gevra om tuis elke keer wanneer hy 

tandeborsel na homself in die spieël te kyk en vir homself sê dat hy lief is vir homself en 

dat hy mooi na homself sal omsien. Deur die positiewe selfspraak van selfaanvaarding 

word Hennie se selfgevoel versterk en sy eie-waarde verhoog, wat volgens Joyce en 

Sills (2005:86) ‘n noodsaaklike aspek van selfondersteuning is. Met die ondersteuning 

van die navorser was dit duidelik dat dit vir Hennie toenemend makliker geword het om 
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homself deur sy eie woorde te koester. Aan die begin het dit voorgekom asof hy tot ‘n 

mate ongemak daarmee beleef het, terwyl hy aan die einde van die oefening kon meld 

dat dit vir hom maklik voel om dit te doen. 

 

Na afloop van die liggaamlike bewustheidsoefening het Hennie uit eie beweging die 

aanloop tot die angsaanval aan die navorser verduidelik. Hennie het gevoel dat die 

oorsaak daarvan was dat hy onder die indruk verkeer het dat hy oor skoolwerk wat hy 

nie verstaan het nie toets moes skryf. Hy het in die verband die volgende opgemerk: “Ek 

het die hele tyd gedink ek verstaan nie die werk nie, ek sal dit nie in my kop kry nie”. 

Hennie is gevra wat die gevolg sou wees as hy nie die werk in sy kop kon kry nie, 

waarop hy geantwoord het: “Dat ek nie goed sal doen in my toetse nie”. Hennie het ook 

aangedui dat die vrees dat hy dalk nie goed sou doen in toetse nie, deel uitmaak van die 

bang-gevoel wat hy gehad het om in die klas te wees.  

 

Dit is duidelik dat Hennie se prestasiegedrewendheid deel van sy proses is. Blom 

(2004:83) beskryf die kind se proses as die wyse waarop die kind homself aan die 

wêreld voorhou en sy behoeftes bevredig. ’n Belangrike behoefte van die kind in die 

middelkinderjare is juis om ’n gevoel van bekwaamheid te verwerf deurdat hulle met 

ander kinders kompeteer (Meyer & Van Ede, 1998:55). Die navorser is van mening dat 

Hennie sy behoefte om ’n gevoel van bekwaamheid te ervaar vervul het deur sy 

skolastiese prestasie as sy identiteit te beskou. Hennie het moontlik sy 

prestasiegedrewenheid as deel van sy ideale self beskou omdat sy selfgevoel en 

egokrag nie genoegsaam versterk was sodat hy bewustheid van sy ware self kon bereik 

het nie. (Vergelyk Louw, et al.,1998:348.) Voordat Hennie nie bewustheid van sy ware 

identiteit bereik het nie, sou dit egter vir hom moeilik wees om op ’n deurlopende basis 

selfondersteunend te funksioneer. 

 

Na aanleiding daarvan dat Hennie gemeld het dat hy bang was vir die spesifieke toets 

voordat hy die paniekaanval gehad het, maar daarna bang gevoel het vir enige toets 

omdat hy nie sleg wou doen in sy toetse nie, het die navorser aan Hennie gevra om ’n 

toets, of die gevoel wat hy ervaar oor ’n toets, uit te beeld (verwys bylaag 5). Hennie het 

gekies om met klei te werk en het ‘n mannetjie en ‘n skoolbus gemaak. In die 

verkenning van die projeksie het Hennie opgemerk dat dit hom bang laat voel om oor ‘n 

toets te dink. Hy het gemeld dat die kleimannetjie soos hyself is wanneer hy bang is om 
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skool toe te gaan en gevoel het dat hy nie met die kinders sou kon praat nie. Hennie het 

ook gemeld dat hy bang gevoel het vir die skoolbus omdat hy geweet het dat hy dan 

skool toe moes gaan. Hy het gevrees dat hy weer die bang-gevoel by die skool sou kry 

en dat hy dan nie sou weet wat hy moes doen as hy weer so by die skool begin voel nie. 

 

Deurdat Hennie genoem het dat die kleimannetjie soos hy is, het hy sy projeksie geëien. 

Oaklander (2003:148) verduidelik dat ‘n kind wat sy projeksie eien, stellings maak 

aangaande homself en sy proses en dit dui daarop dat die kind se bewustheid ten 

opsigte van homself en sy grense verhoog is. Schoeman (1996:67) meld in 

ondersteuning hiervan dat die projeksie wat ‘n kind maak, reeds ‘n vorm van bewustheid 

is, wat volgens die navorser ’n aanduiding daarvan is dat Hennie meer gereed was om 

sy onvoltooide emosie ten opsigte van die paniekaanval bewustelik te verken.  

 

Tydens die verkenning van sy projeksie is Hennie gevra wat hom sou help om sterk 

genoeg te voel om in die bus te klim en skool toe te ry. Hennie het genoem dat hy 

eerder by die huis wou bly totdat hy nie meer bang voel nie en dat iemand vir hom die 

huiswerk kon bring. In die voorafgaande week het Hennie ‘n dag by die huis gebly. Toe 

sy vriend vir hom die skoolwerk bring, het Hennie weer baie angstig geraak en die 

navorser gebel. Hennie se bewustheid is gefokus op die dag toe hy wel die voorgestelde 

alternatief probeer het. Hy het erken dat hy baie bang gevoel het toe hy die huiswerk 

sien en dat dit nie die bang-gevoel heeltemal wegneem wanneer hy tuis bly nie. 

 

Hennie is terugverwys na die roetekaart wat tydens sessie 1 hanteer is en deel vorm 

van die terapeutiese doelwitte. Die eerste stap was dat Hennie by die skool was en 

“O.K.” gevoel het om daar te wees. Hennie het sy dagroetine by die skool ontleed en tye 

en plekke identifiseer wanneer hy “O.K.” gevoel het om by die skool te wees. Hennie is 

die keuse gebied om by die beplanning van die eerste sessie te bly, of sy beplanning te 

verander om tuis te bly as hy sou voel dat dit hom eerder sou help om sy doelwit te 

bereik. Hennie het opgemerk dat hy nie dink dat dit regtig sou help as hy heeltyd by die 

huis bly nie. 

 

Die verskillende alternatiewe wat tydens die vorige sessie identifiseer is om Hennie te 

ondersteun om by die skool te wees, is weer bespreek. Volgens terugvoer van 

onderwysers af, was Hennie in staat om gedurende die vorige week verskeie van die 



 

 56 

geïdentifiseerde alternatiewe suksesvol toe te pas by die skool. Hy het veral gebruik 

gemaak daarvan om sy skoolwerk in die skoolhoof se klas te doen wanneer hy nie 

emosioneel gereed gevoel het om klasse te wissel saam met sy maats nie. In antwoord 

op die vraag hoe Hennie gevoel het wanneer hy op sy eie gewerk het, het hy 

geantwoord: “Rustig”. Verdere terugvoer van die onderwysers het by die navorser die 

indruk geskep dat Hennie reeds makliker inskakel by die skoolroetine, gebruik maak van 

omgewingsondersteuning en in staat was om meer klasse by te woon namate die week 

vorder. Dit blyk egter asof dit vir Hennie moeilik was om na ’n naweek weer die 

vooruitsig van ’n nuwe week, en die eise wat die week mag stel, in oënskou te neem. 

Joyce en Sills (2005:89) bestempel die terapeut as ’n belangrike rolspeler in die kliënt se 

ondersteuningsnetwerk vir die tydperk wat hy in terapie verkeer en dit is die navorser se 

mening dat Hennie staatgemaak het op die terapeutiese sessie op ’n Maandag-oggend 

vir bemagtiging om sy skoolweek te kon begin. 

 

Nadat die navorser saam met Hennie deur moontlike alternatiewe gegaan het, is hy 

gevra om nog klei by die kleimannetjie te voeg sodat die kleimannetjie sterker kon word. 

In antwoord op die vraag hoe Hennie dink die kleimannetjie daarna gevoel het, het hy 

geantwoord dat die mannetjie gelukkig en sterker voel. Hennie is bemagtig deur te 

klarifiseer dat hy ook weer so sterk sou voel, hy moes net geduldig wees met homself 

en mooi vir homself sorg. Yontef (2005:91) verduidelik dat die reaksie van ander mense 

‘n spieël is waarbinne die kind se selfgevoel ontwikkel. Alhoewel Hennie nie op hierdie 

stadium nie ‘n baie sterk selfgevoel openbaar het nie, wou die navorser aan hom die 

beeld voorhou en sekerheid gee dat hy wel sterk is, totdat Hennie in staat sou wees om 

in homself krag te vind en selfondersteunend te funksioneer. 

 

Tydens gesprekvoering ten opsigte van Hennie se projeksie, het die navorser aan 

Hennie toestemming verleen om uitdrukking te gee aan sy emosies en om die 

vrymoedigheid te hê om te sê wanneer hy bang voel om skool toe te gaan. Volgens 

Joyce en Sills (2005:86) gaan baie energie verlore in ‘n proses om emosie wat ervaar 

word te ontken of te probeer wegsteek. Dit lei daartoe dat die persoon homself afsluit 

van bewustheid van die spesifieke emosie en daarom ook nie bewustheid kan bereik 

van moontlike alternatiewe en ondersteuning om die emosie te integreer nie. Die 

navorser wou Hennie daarom bemagtig om erkenning sowel as uiting te gee aan 
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emosies wat hy ervaar, sodat sy emosionele bewustheid verhoog kon word en hy 

daardeur bemagtig word om selfondersteunend te funksioneer. 

 

Volgens Geldard en Geldard (2005:50) is ‘n sleutelaspek van bemagtiging dat die kind 

in beheer voel van die situasie en ‘n ander beskouing van homself begin koester binne 

die situasie. Hennie het ‘n paar keer gedurende die sessie melding daarvan gemaak dat 

hy bang voel om met die kinders te gesels. Uit die gesprek was dit egter duidelik dat hy 

ten spyte van sy vrees steeds op toepaslik wyse met sy maats sosialiseer het. Hennie is 

daarop gewys dat hy steeds baie dinge regkry waarvoor hy, volgens sy eie mening, 

eintlik bang was. Hierdeur is hy bewus gemaak van die innelike krag wat hy openbaar. 

Sy siening van homself binne die situasie was ook hiermee in ‘n ander lig geplaas ten 

einde hom te bemagtig tot selfondersteunende gedrag. 

 

Hennie is aan die einde van die sessie gevra om self te kies wat hy wou doen: om klas 

toe te gaan of een van die alternatiewe te probeer wat hy kon gebruik om te sorg dat dit 

vir hom draaglik by die skool is sonder om druk op hom te plaas om al die klasse by te 

woon. Hennie het gekies om saam met die vaktotum in die skool se roostuin te werk 

totdat hy gereed sou voel om klas toe te gaan. Daardeur het Hennie getoon dat hy binne 

die veiligheid van die terapeutiese verhouding in staat was om sy behoeftes te 

identifiseer en self verantwoordelikheid te neem om ‘n toepaslike alternatief deur te voer 

ten einde sy behoefte te bevredig. 

 

3.3.2.3 Assessering  

Die navorser is van mening dat Hennie in die fobiese laag (vergelyk 2.4.1) ten opsigte 

van sy prestasiegedrewenheid funksioneer het. Dit wou voorkom asof hy nie in staat 

was om sy prestasie van homself te skei nie, en dit as deel van sy identiteit beskou het 

ten einde vir ander aanvaarbaar te wees. Die navorser was van mening dat Hennie 

slegs deur verhoogde bewustheid van sy eie proses en identiteit in staat sou wees om 

homself te aanvaar en te besef dat hy ook aanvaarbaar is vir ander ongeag sy 

skolastiese prestasie. 

 

Die navorser beskou liggaamlike- en sensoriese-bewustheidsoefeninge (verwys bylaag 

3) nuttig om Hennie te ondersteun om ‘n gesonde selfgevoel te ontwikkel deur middel 

van ‘n verhoogde bewustheid van homself. Volgens Oaklander (1999:165) is dit 
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noodsaaklik om ‘n kind bloot te stel aan verskillende ervarings met sy eie liggaam. 

Daardeur word die kind bemagtig om homself fisies op ’n nuwe manier te ervaar, asook 

om die nuwe, positiewe ervaring van homself te integreer en homself in ’n nuwe lig te 

beskou wat sy selfgevoel versterk. Die ervaring wat Hennie tydens die oefening in 

hierdie sessie met sy eie liggaam gehad het, het hom bemagtig om positief oor homself 

te voel en het hom ondersteun om sy liggaam as ‘n eenheid met homself te beleef wat 

‘n noodsaaklike aspek van selfondersteuning is. 

 

Hennie het tydens hierdie sessie toenemend gewillig voorgekom om die bang-gevoel te 

verken. In die vorige sessie was hy daarop gefokus om ‘n antwoord te verkry op sy 

vraag hoekom die angsaanval met hom gebeur het, en spesifiek waarom dit by die skool 

plaasgevind het. Hennie het in die vorige sessie grootliks die gevoel van hom af probeer 

wegstoot, terwyl hy tydens hierdie sessie bereid was om dit binne ‘n projeksie uit te 

beeld en te verken. Daarom is die navorser van mening dat daarin geslaag is om tydens 

hierdie sessie by Hennie ’n groter bewustheid van homself aan te wakker en sodoende 

sy selfgevoel te versterk. Daardeur is Hennie ook bemagtig om sy egokrag te versterk 

wat hom in staat sou stel om deur die terapeutiese fases te werk ten einde 

selfondersteunend te funksioneer ten opsigte van die bang-gevoel en sy emosies in 

verband met die angsaanval. 

 

3.3.3 Sessie Drie 
3.3.3.1 Doelwit van die sessie 

Verhoging van Hennie se bewustheid ten einde sy selfgevoel te versterk en egokrag te 

laat toeneem. 

 

3.3.3.2 Verloop en ontleding van die sessie 

Aan die begin van die sessie het Hennie stoele reggekry vir hom en die navorser om op 

te sit. Daardeur het Hennie self beheer vir die vervulling van ‘n fisiese behoefte geneem, 

naamlik om op ’n stoel te sit en nie op die mat soos tydens die vorige sessies nie. In 

verband hiermee dui Oaklander (1999:302) aan dat wanneer ’n kind begin beheer neem 

binne die sessie, dit ’n teken is dat die terapeutiese proses vorder. Hennie se optrede 

was ook aanduidend van die aard van die terapeutiese verhouding tussen hom en die 

navorser. Geldard en Geldard (2005:67) stel onomwonde dat die kind slegs gereed sal 
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wees om ’n nuwe fase in die terapeutiese proses te betree wanneer hy veilig voel in die 

terapeutiese verhouding en die terapeut vertrou. Vir die navorser was die beheer wat 

Hennie geneem het aanduidend daarvan dat die vordering van die terapeutiese proses, 

asook die gevoel van vertroue en veiligheid wat hy binne die terapeutiese verhouding 

ervaar het, sy selfgevoel versterk het. Daardeur is Hennie bemagtig om genoegsame 

egokrag te kon openbaar ten einde sy eie behoeftes te kon vervul. 

 

Met die aanvang van die sessie het Hennie genoem dat sodra hy begin leer, hy weer die 

“bang-gevoel” kry. Hy is gevra om te identifiseer waar in sy lyf hy die bang-gevoel 

ervaar, waarop hy geantwoord het: “In my hart”. Hennie is versoek om albei sy hande op 

sy hart te sit en vir homself te sê: “Ek is Hennie, ek is lief vir myself, ek gee om vir my 

hart, ek kan goed kyk na myself en my hart”. Die navorser het waargeneem dat Hennie 

die oefening baie meer intens gedoen het as tydens vorige kere wat hy ‘n soortgelyke 

oefening uitgevoer het. Hy het aangedui dat hy gedurende die week wanneer hy tande 

geborsel het, stellings oor homself kon maak deur vir homself te sê: “Ek gee om vir 

myself, ek is lief vir myself, ek sal nog steeds vir my omgee maak nie saak wat nie”. 

Hennie het opgemerk dat dit hom: “lekker, rustig”, laat voel het elke keer wanneer hy dit 

vir homself gesê het. Die navorser het Hennie bewus gemaak van die egokrag wat hy 

openbaar het om instaat te kon wees om dit vir homself te kon sê en het hom 

aangemoedig om die oefening in die volgende week weer tuis te herhaal. 

 

Hennie is gevra om die bang-gevoel wat hy steeds ervaar het uit te beeld en hy het 

gekies om uitdrukking daaraan te gee deur middel van ’n tekening. (Verwys bylaag 6 vir 

skets en bylaag 5 vir gebruikte tegniek.) Tydens verkenning van sy skets het hy onder 

andere gemeld dat die bome in die prentjie gelukkig was omdat iemand vir hulle 

omgegee het. Die bome het toe doodgegaan en was ongelukkig, want daar was 

niemand wat vir hulle omgegee het nie. Die voëls was gelukkig want daar was baie wat 

vir hulle omgegee het. Die gesiggie het gehuil want hy was bang dat hy nooit weer sy pa 

sou sien nie. Hennie het dadelik sy projeksie geëien en onder andere gemeld dat hy ook 

soos die gesiggie op die prentjie hartseer gevoel het en bang was dat hy nooit weer sy 

pa sou sien nie. Hennie se energievlakke was baie laag nadat hy sy projeksie verken 

het. Hy het weerstand getoon om alternatiewe te verken wat die bome en gesiggie op 

die prentjie, of homself op daardie stadium, kon laat beter voel. 
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Oaklander (2003:144) verduidelik dat wanneer ‘n kind kontak verbreek deur nie langer 

by die sessie betrokke te wees nie en dit voorkom asof sy energie afneem, hy moontlik 

weerstand toon. Hierdie weerstand moet deur die terapeut gerespekteer word 

aangesien dit ‘n aanduiding daarvan is dat die kind nie oor voldoende egokrag of 

selfondersteuning beskik om die onvoltooidheid (vergelyk 2.3.4) verder te verken nie. Vir 

die navorser was dit ’n aanduiding daarvan dat Hennie op daardie stadium in die 

impasse laag (vergelyk 2.4.2) verkeer het. Prochaska en Norcross (1999:170) beskryf 

dit dat die kliënt dikwels binne hierdie fase in terapie vassteek uit vrees daarvoor dat hy 

nie op sy eie sal kan voortgaan, en nie oor voldoende egokrag in homself beskik om 

selfondersteunend op te tree nie. Op grond van die weerstand wat Hennie getoon het 

om sy projeksie verder te verken, is die navorser van mening dat Hennie nie gereed was 

om op daardie stadium die onvoltooidhede rondom sy pa verder te verken of 

selfondersteunend ten opsigte daarvan te funksioneer nie. 

 

Ten einde Hennie se weerstand te respekteer, het die navorser ‘n ontspanningsoefening 

(verwys bylaag 3) voorgestel met die doel dat dit vir hom selfvertroeteling sou bied. 

Gedurende die ontspanningsoefening was Hennie weer aangemoedig om aan homself 

te herhaal: “Ek is Hennie, ek gee om vir myself, ek hou van myself, ek is belangrik, ek is 

veilig”. Na die ontspanningsoefening is Hennie gevra hoe hy voel, waarop hy 

geantwoord het: “Ek is rustig”. Volgens Blom (2004:174) is selfvertroeteling ‘n 

noodsaaklike aspek van beheer vir die kind. Gedurende die ontspanningsoefening is 

Hennie se balans herstel en was hy sodaning bemagtig dat hy weer in staat was om 

beheer te neem en sinvolle keuses uit te oefen. Hennie is die keuse gebied waarheen 

hy wou gaan na afloop van die terapeutiese sessie. Hy het aangedui dat hy na die deel 

van die personeelkamer wou gaan waar hy al voorheen skoolwerk gedoen het 

gedurende die tye toe hy nie in die klas kon funksioneer nie. 

 

3.3.3.3 Assessering 

Die sessie is begin met Hennie wat fisiese beheer geneem het binne die sessie, deurdat 

hy ‘n liggaamlike behoefte van homself kon identifiseer en self kon vervul deur stoele 

reg te kry om op te sit. Die sessie is ook afgesluit deur ‘n keuse wat Hennie gemaak het 

op grond van ‘n emosionele behoefte wat hy kon identifiseer, naamlik dat hy nie op 

daardie oomblik gereed gevoel het om in ‘n klassituasie tussen ander kinders te 

funksioneer nie. Die keuses wat Hennie gemaak het en die mate van beheer wat hy 
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binne die terapeutiese proses geneem het dui op ‘n versterkte selfgevoel wat Hennie 

bemagtig het om ten opsigte van sekere situasies selfondersteundend te funksioneer. 

 

Tydens die sessie het Hennie bewustheid bereik ten opsigte van ‘n diepliggende 

onvoltooidheid en was hy in staat om bewustelik binne die projeksie daarmee te 

identifiseer. Volgens Blom (2004:121) is die kind se vermoë om met sy projeksie te 

identifiseer aanduidend van sy selfgevoel, waarop die navorser die afleiding maak dat 

Hennie se bewustheid en selfgevoel deur die terapeutiese proses tot so ‘n mate versterk 

is dat hy gereed was om sy projeksie te eien. Hennie het egter nie oor voldoende 

egokrag beskik om sy projeksie verder te verken nie, en dit is daarom noodsaaklik dat 

Hennie se selfgevoel verder versterk word. Daardeur behoort Hennie bemagtig te word 

om mettertyd genoegsame egokrag op te bou om die onvoltooidheid in sy lewe aan te 

spreek. Wanneer Hennie gereed is daarvoor en oor genoegsame egokrag beskik, sal hy 

gereed wees om selfondersteunend ten opsigte van die spesifieke onvoltooidheid in sy 

lewe te kan funksioneer. 

 

3.3.4 Sessie Vier 
3.3.4.1 Doelwit van die sessie 

Hennie het tydens die vorige sessie sy onvoltooide emosies ten opsigte van sy pa 

openbaar, maar was nie gereed om dit te verken nie. Die navorser het daarom besluit 

om vas te stel of Hennie binne hierdie sessie gereed sou wees om sy onvoltooidhede te 

verken. Indien nie, sou klem geplaas word op aktiwiteite wat sy selfgevoel sowel as die 

terapeutiese verhouding sou versterk.  

 

3.3.4.2 Verloop en ontleding van die sessie 

Melnick (2005:110) stel die belangrikheid daarvan dat die Gestaltterapeut ‘n omgewing 

van vertroue en veiligheid skep waarbinne die kliënt in staat gestel word om te groei. Die 

inhoud van hierdie sessie was volgens die navorser juis aanduidend daarvan dat Hennie 

binne die terapeutiese verhouding veilig gevoel het en dat die terapeutiese verhouding 

hom instaat gestel het om emosioneel te groei. 

 

Die speletjie ‘binne-buite’ (verwys bylaag 3) is gebruik om Hennie se sensoriese 

bewustheid te verhoog. Innerlike gewaarwordings wat hy identifiseer het, was: “Ek voel 
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bietjie bangerig”, “Ek voel binne gelukkig”, “Ek voel hoe asem deur my gaan”, “Ek voel 

styf, my bene voel seer” en “Binne voel ek rustig”. Geldard en Geldard (2005:106) meld 

dat wanneer die kind ondersteun word om in kontak te wees met wat hy liggaamlik voel, 

hy makliker in kontak kom met wat hy emosioneel voel en uitdrukking daaraan kan gee. 

Die kind wat in staat is om sy emosies te erken en uitdrukking daaraan te gee, is meer 

gereed om selfondersteunend te funksioneer as ‘n kind wat steeds sy emosies blokkeer 

en nie bewustheid daarvan bereik het nie. Hennie se gewaarwordings is na afloop van 

die oefening aan hom voorgehou en hy het gekies om oor die gevoel van gelukkig wees 

te gesels. Die rede wat hy hiervoor aangevoer het, was dat hy dan nie op die probleem 

hoef te konsentreer nie. Hennie het herinneringe en aktiwiteite genoem wat hom 

gelukkig maak. Volgens hom belewe hy gelukkig as fisies: “Lekker, warm”.  

 

Hennie is ook gevra hoe hy “bangerig” beleef, waarna hy opgemerk het: “Dit voel of ek 

niks kan regkry nie”. Verder in die gesprek het Hennie weer gemeld dat dit belangrik is 

dat hy moet kan leer, asook dat hy goed moet doen in sy skoolwerk. Ten opsigte 

hiervan wou die navorser by Hennie vasstel of wie hy is gekoppel is aan sy skoolwerk 

en of hy voel dat dit iets aan hom sou verander indien hy nie meer goed sou doen in sy 

skoolwerk nie. Hennie het lank daaroor nagedink en geantwoord dat hy nie dink sy 

skoolwerk is wie hy is nie. 

 

Op ’n vraag om te vertel wie hy aan die “binnekant” is, het hy onder andere gemeld dat 

dit vir hom belangrik is om lief te wees vir sy ma en ouma, en om te kan omgee vir sy 

vriende. Op ’n vraag waar hy voel sy pa vir hom inpas, het die navorser waargeneem 

dat Hennie senu-agtig met sy hande begin speel het. Hy het ook diep gesug voordat hy 

geantwoord het: “Hy is nie meer daar om saam met my te speel nie want ek het altyd 

saam met my pa krieket of so gespeel, nou kan ek nie meer saam met hom speel nie”. 

Hennie het ook aangedui dat sy pa een van die mense is wat vir hom belangrik is. 

Daarop is Hennie gevra wat die rede is dat hy sy pa nie vroeër genoem het saam met 

die ander mense wat vir hom belangrik is nie. Die rede wat hy aangevoer het was dat hy 

nog al die tyd vir sy pa kwaad was.  

 

Reynolds (2005:158) meld dat elke simptoom wat ‘n kind openbaar, beskou kan word as 

‘n poging om sy lewe te hanteer. In hierdie geval het Hennie se verhoogde bewustheid 

hom in staat gestel om te besef dat hy nagelaat het om van sy pa te praat, as gevolg 
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van die onuitgedrukte emosie van woede wat hy steeds ten opsigte van sy pa ervaar 

het. Volgens Oaklander (1997:304) versterk ‘n kind se egokrag wanneer hy begelei 

word om uitdrukking te gee aan sy aggressiewe energie tot so ‘n mate dat die kind in 

staat gestel word om uiting te begin gee aan onderdrukte emosies. Die navorser was 

daarom van mening dat Hennie ondersteun sou moes word om sy onuitgedrukte 

emosies ten opsigte van sy pa toepaslik te hanteer voordat hy gereed sou kon wees om 

selfondersteunend te funksioneer. 

 

Die navorser het voorgestel dat hulle ‘n speletjie speel met die kwaad wat Hennie vir sy 

pa voel, waarop hy positief reageer het. Die speletjie het behels dat die terapeut 

koerante voor hom hou wat hy met sy vuiste geslaan het. (Vergelyk Blom, 2004:135.) 

Hennie het met ywer aan die speletjie deelgeneem en dit het voorgekom asof sy 

energievlak tydens die fisiese aksie toegeneem het. Terwyl Hennie die koerante geslaan 

het, is hy gevra wat hom kwaad laat voel. Hy het geantwoord: “Dat my pa ons gelos 

het”, “Dat hy nie meer daar is nie, dat hy ons nie meer kom optel nie, nie kom kuier nie”, 

“Dat hy gesê het as ons by hom gaan kuier sal ons weer krieket speel, of ysskaats ry en 

gaan go-karts ry en al daai goed, maar niks daarvan het gebeur nie”. Met hierdie 

oefening was dit duidelik dat Hennie se selfgevoel en egokrag genoegsaam deur die 

gebeure in die sessie versterk is en dat hy daarom gereed was om sy onvoltooide 

emosies van woede ten opsigte van sy pa bewustelik te verken en te bespreek. Ten 

opsigte hiervan merk Oaklander (2003:15) op dat dit noodsaaklik vir ‘n kind is om in 

kontak te kom met die uitdrukking van sy eie innerlike en fisiese krag ten einde in staat 

te wees om uiting te gee aan dieper emosies van angs of verlies. 

 

Nadat Hennie sy emosie verbaliseer het, het sy energievlak baie gedaal. Hy was 

teruggetrokke, het oogkontak vermy en baie sag gepraat. Die navorser het Hennie 

gevra om iets te maak wat sou wys hoe hy toe in sy hart gevoel het. Hennie het gekies 

om te teken. (Verwys bylaag 7 vir skets en bylaag 5 vir gebruikte tegniek.) Tydens die 

verkenning van die skets het Hennie verduidelik dat hy, sy ma en sussie voor hulle huis 

staan. Sy pa ry weg terwyl sy ma vir hom skree om terug te kom. Ten opsigte van 

Hennie se emosies rondom die tekening en gebeure het hy gemeld: “Dit voel nie lekker 

nie” en “Dit voel of my pa nie meer vir ons omgee nie”.  
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Hennie het ook genoem dat hy soms voel dat dit sy skuld is dat sy ouers geskei is 

omdat hy en sy sussie partykeer baklei het. Hennie het gemeld dat sy ma vir hom gesê 

het dat dit nie sy skuld is nie, en dat hy haar graag wou glo. Ter klarifisering van die 

situasie het die navorser bevestig wat Hennie se ma vir hom gesê het en dit beklemtoon 

dat die egskeiding plaasgevind het as gevolg van keuses wat Hennie se ouers gemaak 

het. Hennie het aangedui dat hy saamstem met die navorser se opmerking. Geldard en 

Geldard (2005:115,116) verduidelik in die verband dat kinders geneig is om hulself te 

blameer vir slegte situasies in hulle lewe. Die kind koester dan dikwels selfvernietigende 

denke rondom sy aandeel in die situasie, wat die kind se selfgevoel en eiewaarde 

aftakel en skaad. Hierdie klarifikasie was dus vir Hennie nodig om ‘n duidelike grens 

tussen homself en sy ouers te kon trek. Daardeur kon hy sy selfvernietigende denke ten 

opsigte van sy ouers se egskeiding herkonstrueer ten einde hom te bemagtig om 

selfondersteunende denke ten opsigte daarvan te kan koester. 

 

In die verkenning van Hennie se emosies ten opsigte van sy pa het die navorser gevra 

of Hennie voel dat hy vir homself mag omgee, veral in die tye wanneer hy hartseer voel 

omdat hy sy pa lank laas gesien het – waarop hy positief geantwoord het. Die navorser 

het vir Hennie die versekering gegee dat hy vir homself mag omgee en dinge kan doen 

om homself te koester, ongeag ander mense se betrokkenheid in sy lewe. Prochaska en 

Norcross (1999:179) stel dit dat die persoon wat staatmaak op die goedkeuring van 

ander se selfgevoel nooit voldoende versterk word om selfondersteunend te kan 

funksioneer nie. Die Gestaltterapeut behoort daarom daarop te fokus om die kliënt te 

bemagtig om toegang te hê tot sy eie innerlike krag en vermoë tot selfondersteuning.  

 

Hennie is die keuse gebied om die speletjie ten opsigte van die kwaad wat hy vir sy pa 

voel te voltooi, of iets anders te doen. Hy het gekies om die speletjie te voltooi en die 

navorser het waargeneem dat Hennie weer met baie energie by die aktiwiteit betrokke 

geraak het. Die prent wat Hennie geteken het, is teen die muur opgeplak en hy is 

aangemoedig om die stukke koerant wat hy middeldeur geslaan het op te frommel en 

die prent daarmee te gooi terwyl hy verwoord wat hy voel. (Vergelyk Oaklander, 

1988:214 en Blom, 2004:135.) Hennie het niks gesê terwyl hy dit gedoen het nie, maar 

het aanhoudend en baie hard na die prent gegooi. 
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Nadat Hennie vanself opgehou het om die koerante te gooi, het die navorser aan hom 

gevra hoe hy voel, waarop hy geantwoord het: “Skrikkerig en bang”. Hy het aangedui 

dat hy nie meer kwaad voel nie. Hennie is gevra of hy enige verband kan trek tussen die 

kwaad wat hy so pas ervaar het en die bang-gevoel wat hy kry. Hennie het gemeld dat 

die kwaad-gevoel en die bang-gevoel maak dat hy nie op sy werk kan konsentreer nie, 

en hom moedeloos laat voel. Op ’n vraag wat hy sou kon doen om homself beter te laat 

voel, het hy gemeld dat hy gedurende die naweek gedink het dat hy eerder tuis moet bly 

omdat dit vir hom voel of hy nie by die skool vorder nie. Daarna het hy egter uit sy eie 

gesê dat hy daarteen besluit het omdat hy dan nie die navorser op ’n Maandag-oggend 

sou kon sien nie.  

 

Soos in die vorige sessie is daar weer saam met Hennie deur alternatiewe gegaan wat 

hy kon gebruik om stap 1 van die roetekaart deur te voer. Hennie het vertel van ‘n 

alternatief wat hy selfstandig in die week deurgevoer het deurdat hy uit sy eie vir sy ma 

gevra het om vir hom ‘n motortydskrif te koop wat hy kan lees wanneer hy op die bus 

skool toe ry en bang voel. Daardeur het Hennie gebruik gemaak van sy 

omgewingsondersteuning. Die navorser het hom bewus gemaak van die innerlike krag 

wat hy openbaar deur die keuses wat hy maak en uitvoer. 

 

Die navorser het Hennie die keuse gebied om die sessie af te sluit met iets wat vir hom 

lekker sou wees om te doen, en daardeur die geleentheid vir Hennie geskep tot 

selfvertroeteling (vergelyk 2.5.9). Hennie het gekies om Uno te speel en tydens die spel 

is waargeneem dat hy geglimlag en ontspanne voorgekom het. 

  

Volgens Oaklander (1997:311, 312) is kinders wat hulself blameer vir die trauma in hul 

lewe, geneig om moeilik dinge vir hulself te doen wat hulle goed laat voel oor hulself. 

Gedurende die spel het die navorser aan Hennie genoem dat hulle tydens die 

terapiesessies soms oor goed praat wat moontlik nie vir hom lekker mag wees nie. Dit is 

egter belangrik dat Hennie self moet kan identifiseer wat vir hom lekker is om saam met 

die navorser te doen, maar ook wat hy vir homself kan doen wanneer daar iets gebeur 

waarvan hy nie hou nie. Hennie het daarop spontaan voorgestel dat hy self vir hom ‘n 

rooster sou opstel van alles wat vir hom lekker is om te doen. Dit was vir die navorser 

weer ’n aanduiding daarvan dat Hennie besig was om beheer te neem oor die 
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terapeutiese proses, verantwoordelikheid vir homself aanvaar het en toenemend in staat 

was tot selfondersteunende gedrag. 

 

3.3.4.3 Assessering 

Hennie het gedurende die sessie telkens self keuses uitgeoefen en beheer geneem van 

die terapeutiese proses wat aanduidend was van sy versterkte selfgevoel en egokrag. 

Hy was ook toenemend bereid om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy besluite en 

keuses. Prochaska en Norcross (1999:179) meld dat die aanvaarding van 

verantwoordelikheid binne die Gestalt-konteks beskou word as ‘n voorvereiste vir 

gesonde funksionering. Waar Hennie aan die begin van die terapeutiese proses daarop 

gefokus was om skool te vermy sodat hy die ongemak van sy emosies daaromtrent kon 

vryspring, was hy nou gereed om self die keuse te maak om skool by te woon en met 

alternatiewe te eksperimenteer wat hom in staat sou stel om dit te doen, ongeag die 

ongemak wat sy emosies veroorsaak het. 

 

Volgens die navorser het Hennie hier in die impasse fase ten opsigte van sy onvoltooide 

emosies teenoor sy pa funksioneer. Blom (2004:252) verwys daarna dat die kind in die 

impasse fase verwag dat ondersteuning van buite sy probleme sal oplos. Alhoewel 

Hennie se selfgevoel en egokrag tydens die sessie tot so ‘n mate versterk is dat hy 

gereed was om sy onvoltooide emosies ten opsigte van sy pa bewustelik te verken, was 

hy nie in staat is om self alternatiewe te identifiseer vir sy probleem nie.  

 

Hennie het toenemend bewustheid van sy eie proses getoon. Hy kon erken dat sy 

skoolwerk nie regtig die kern van sy bestaan is nie, en was selfs in staat om ander 

aspekte van sy lewe te noem wat vir hom meer die kern van sy wese is as sy 

skolastiese prestasie. Blom (2004:117) meld dat selfkennis ‘n voorvereiste is vir ‘n kind 

om homself te bemagtig en ‘n sterker selfgevoel te ontwikkel. Die navorser is daarom 

van mening dat Hennie besig is om emosioneel te groei en sy ware self te leer ken deur 

die terapeutiese proses. 
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3.3.5 Sessie Vyf  
3.3.5.1 Doelwit van die sessie 

Deur te fokus op die verhoging van Hennie se bewustheid van sy emosie, was die doel 

van hierdie sessie daarop gerig om Hennie te ondersteun om verdere onvoltooidhede te 

identifiseer en om dit tot afsluiting te bring. 

 

3.3.5.2 Verloop en ontleding van die sessie 

Hennie het die sessie begin deur te vertel van sy verjaardagpartytjie. Hy het opgemerk: 

“Ek voel gelukkig, op-en-wakker, want ek voel baie beter. Ek het die naweek nie eers 

aan die bang-gevoel gedink nie, ek was vanoggend nie bang om skool toe te kom nie, 

ek wou vanoggend skool toe kom”. Die navorser het opgemerk dat Hennie baie 

energiek en opgewonde voorkom en het die sensoriese bewustheidsoefening ‘binne-

buite’ (verwys bylaag 3) gebruik om in voeling met Hennie se emosie te kom. Hennie is 

aangemoedig om sy liggaam in terme van homself te beskryf, aangesien dit sou bydra 

om sy bewustheid van sy eie liggaam en proses te verhoog. (Vergelyk Joyce & Sills, 

2005:156.) Hy het onder andere opgemerk: “Binne voel ek gelukkig”, “Ek weet die bang-

gevoel is daar maar ek gaan hom wen”, “Binne voel ek op-en-wakker”. Hierdie emosies 

is saam met Hennie verken waarop hy aangedui het dat hy sterk gevoel het, en dat die 

sterk-gevoel ook in sy hart gesit het soos die bang-gevoel. Hennie is gevra wat die 

sterk-gevoel vir hom beteken, waarop hy geantwoord het: “Dit beteken dat ek weer gaan 

beter word”, en dat die sterk-gevoel besig was om te wen. Hierdie opmerking is ‘n 

aanduiding daarvan dat Hennie se selfgevoel versterk is en dat hy bemagtig gevoel het. 

 

Oaklander (1988:61) meld die noodsaaklikheid daarvan dat die terapeut ingestel moet 

wees op die kind se proses en saam met die kind deur die aanpassings in sy proses 

moet beweeg. Na afloop van die sensoriese bewustheidsoefening het Hennie steeds 

baie energiek voorgekom, en ten einde by sy proses te bly, het die navorser aan Hennie 

beheer gegee deur te vra wat hy graag op daardie stadium wou doen. Hennie het 

gekies om Uno te speel en die beheer wat hy hierdeur geneem en keuse wat hy 

uitgeoefen het dui op ‘n versterkte selfgevoel en dat hy bemagtig gevoel het. (Vergelyk 

Oaklander, 1997:299, 302.) Tydens die spel het Hennie genoem dat hy 98% gekry het 

vir ‘n toets. Hy het ten opsigte van die opkomende krieketwedstryd gesê: “Hierdie week 

voel dit vir my asof ek ‘n paaltjie kan uithaal”. Ten spyte van sy bang-gevoel en 

ongereelde klasbywoning, presteer hy steeds bo verwagting goed en is hy in staat om 



 

 68 

toenemend normaal met sy lewe voort te gaan. Dit is vir die navorser ‘n aanduiding 

daarvan dat die terapeutiese proses Hennie bemagtig ten einde meer 

selfondersteunend te funksioneer. 

 

Na die spel van Uno, het die navorser aan Hennie gevra om sy naam op ’n papier te 

skryf, en rondom sy naam dinge wat vir hom belangrik in sy lewe is neer te skryf. Die 

oefening was daarop gemik om Hennie se selfgevoel te versterk en die navorser het 

verwag dat hy in ooreenstemming met sy positiewe gemoedstemming positiewe 

elemente sou identifiseer wat gebruik kon word as omgewings- sowel as self-

ondersteuning. Nadat Hennie vertel het van die positiewe aspekte in sy lewe, het hy 

hierdie aktiwiteit egter self gebruik om bewustelike onvoltooidhede in sy lewe aan te 

raak in teenstelling met die navorser se verwagting oor die aktiwiteit. Ten opsigte van 

hierdie optrede van Hennie merk Oaklander (1988:56) op dat die kind soms nodig het 

om eers uiting te gee aan die veiliger en gemakliker emosies, voordat hy gereed sal 

wees om dieper te delf in dit wat vir hom problematies is. 

 

Tydens die aktiwiteit het Hennie sy naam geskryf, ‘n raam daarom getrek en drie sinne 

rondom geskryf: 

• “Dat ek nie meer my pa sien nie” 

• “As ek wonder oor wat in die hoërskool gaan gebeur” 

• “Partykeer wonder hoe lank ek moet uithou” 

 

Perls (1973:92) verduidelik dat ‘n onvoltooide gestalt herhaaldelik na die voorgrond sal 

tree totdat die kind toepaslike afsluiting daarvoor kan vind. Hennie se onvoltooide 

emosies ten opsigte van sy pa en sy angstigheid oor die toekoms het spontaan weer na 

vore getree. Die navorser het by Hennie se proses gebly en hom gevra om uit te brei op 

die laaste stelling, naamlik dat hy wonder hoe lank hy nog moet uithou. Hennie het 

geantwoord: “Dat die probleem moet weggaan, ek wil net weer normaal voel”. Hy het 

ook gemeld dat hy bekommerd was dat die bang-gevoel nooit sou weg gaan nie. Die 

navorser het Hennie aangemoedig om alles neer te skryf wat hom sterker sou laat voel 

en wat sou help om die bang-gevoel te laat weggaan. Die fokus hiervan was om Hennie 

bewus te maak van sy eie inherente krag wat hy kan gebruik ten einde 

selfondersteunend ten opsigte van die bang-gevoel te kan funksioneer. Hennie het 
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daarop verskillende aktiwiteite identifiseer waarvan hy hou en wat hom sterker laat voel 

het. Hy het onder andere genoem dat hy dankbaar is dat hy kan loop, sport doen en ‘n 

brein het wat goed kan dink.  

 

Hennie het ook opgemerk dat hy nie kon help om te voel dat hy goed moes doen in sy 

toetse nie. Hy is aangemoedig om uit te brei op sy denke daaroor deurdat die navorser 

telkens aan hom gevra het wat dit wat hy sê werklik vir hom beteken. Volgens hom 

beteken om goed te doen in sy toetse dat: “...ek ‘n goeie toekoms kan hê”, “’n goeie 

werk as ek groot is”, “ek goeie geld sal hê om as ek ‘n familie het vir hulle te kan sorg”, 

“as ek groot is met my eie kinders ‘n goeie pa te wees, om vir my kinders te sorg en 

hulle nie te los nie”. Op ’n vraag of hy voel dat hy nou reeds moet goed doen in sy 

toetse sodat hy eendag ‘n goeie pa kan wees, het hy bloot gelag en dit ontken. Deur die 

vraag is Hennie egter tot bewustheid daarvan gebring dat sy bekommernis oor die 

toekoms vir hom baie spanning veroorsaak wat nie vir die oomblik noodsaaklik is nie. Dit 

is belangrik dat hy moet beplan of dink wat hy in sy toekoms wil bereik, maar dit is nie 

toepaslik dat hy nou al so bekommerd daaroor voel dat dit vir hom ongemak skep nie. 

Prochaska en Norcross (1999:178) meld in die verband dat wanneer die fokus vanaf die 

hede verskuif word na die toekoms, daar angs ontstaan. Die angs kan omgeskakel word 

in energie en opgewassenheid slegs wanneer die individu leer om ten volle in die hede 

te leef en funksioneer. Ten einde Hennie te ondersteun om op die hede te fokus, is daar 

tydens die terapeutiese sessies baie klem gelê op bewustheid van sy sensoriese 

gewaarwordings asook van sy proses in die hier-en-nou. 

 

Louw, et al. (1998:349) verduidelik dat kinders in die middelkinderjare se selfagting 

grootliks afhanklik is van hoe hulle deur die betekenisvolle volwassenens in hulle lewe 

hanteer word. Die navorser is van mening dat Hennie sy prestasie wil gebruik as kruk 

om sy selfwaarde op te bou in die afwesigheid van sy pa se agting in sy lewe. Ten einde 

Hennie bewus te maak daarvan dat hy in homself goed genoeg is en waarde het, 

ongeag ander se invloed op sy lewe, het die navorser ’n vergelyking gemaak met die 

raam wat hy spontaan rondom sy naam getrek het. Hennie is bewus gemaak daarvan 

dat hy ook ’n grens rondom homself moet kan trek deur te weet wie hy is en wat hom 

sterk maak aan die binnekant. Dit is nodig sodat hy nie uit balans gegooi kan word deur 

dinge aan sy buitekant, byvoorbeeld sy skolastiese prestasie, nie. Hennie het gemeld 
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dat hy goed voel aan die binnekant wanneer hy iets goed gedoen het vir iemand, asook 

dat sy ma, ouma, pa en vriende hom help om sterker te voel.  

 

Vir die navorser is dit betekenisvol dat Hennie sy pa spontaan in die gesprek ingesluit 

het, aangesien hy in die vorige sessies nie gereed was om sy pa as ’n belangrike deel 

van sy lewe te identifiseer nie. Volgens Schoeman (2004a:59) stel integrering van 

onvoltooidhede die kind in staat om sy energie en aandag te fokus op funksionele 

bevrediging van sy behoeftes. Die proses bemagtig die kind dus om selfondersteunend 

te kan optree. Vir die navorser was die spontane melding wat Hennie van sy pa gemaak 

het aanduidend daarvan dat hy besig was om sy emosies ten opsigte van sy pa deur te 

werk en met homself te integreer, wat ’n belangrike aspek is in sy groei na 

selfondersteuning. 

 

Hennie se aandag was verder gefokus op die mate van energie wat hy in die sessie 

openbaar het, asook gedurende die naweek ervaar het. Volgens die navorser dien dit as 

bewys daarvan dat hy alreeds baie sterker was en nie elke dag die bang-gevoel ewe erg 

ervaar het nie. Hennie is gevra om iets binne die terapeutiese situasie te identifiseer wat 

hom energie sou gee en lekker sou laat voel. (Vergelyk Schoeman, 2004b:178-180.) Hy 

het gekies om Pick-up-sticks te speel. Hennie het uitdrukking gegee aan sy behoefte om 

van posisie te verskuif en eerder op die mat te speel. Daardeur was hy instaat om sy 

fisiese behoefte te identifiseer en het genoeg egokrag gehad om self sy behoefte te 

bevredig.  

 

Aan die einde van die selfvertroetelingsaktiwiteit het Hennie gemeld dat hy nie geweet 

het of hy klas toe moet gaan nie omdat hy “bietjie bangerig” gevoel het. Hy is gevra om 

sy eie gevoel te identifiseer op ‘n denkbeeldige skaal (vergelyk Blom, 2004:140) van 1 

(voel baie goed) tot 10 (voel baie bang), waarop hy vier gekies het. Nadat hy die 

evaluering gemaak het, het hy geglimlag en gesê dat hy wel sterk genoeg gevoel het 

om op sy eie klas toe te gaan. In hierdie verband beskryf Geldard en Geldard (2005:50) 

dit dat die kind wat bemagtig voel, homself anders begin beskou en daarom toenemend 

in staat is om beheer te neem oor situasies wat voorheen vir hom angs veroorsaak het. 

Hierdie was die eerste keer wat Hennie gereed gevoel het om na ‘n terapeutiese sessie 

direk klas toe te gaan. Dat Hennie self gekies het om klas toe te gaan was vir die 
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navorser ‘n aanduiding van Hennie se versterkte selfgevoel, mate van bemagtiging en 

toenemende vermoë tot selfondersteuning. 

 

3.3.5.3 Assessering 

Hennie het tydens hierdie sessie waarneembaar meer energie getoon en was in ‘n 

positiewer gemoedstemming as tydens die vorige sessies. Gedurende die sessie het 

Hennie telkens beheer geneem en verantwoordelikheid aanvaar om sy eie behoeftes te 

bevredig. Ten spyte van die hantering van bewustelike onvoltooidhede binne die sessie, 

het Hennie teen die einde van die sessie genoeg egokrag openbaar om self die keuse 

te maak om klas toe te gaan, in teenstelling met die vorige sessies waar hy eers teen 

pouse gereed was om klas by te woon. Dit was vir die navorser ‘n aanduiding van 

Hennie se vermoë om keuses uit te oefen en beheer te neem, sowel as sy bemagtigde 

selfgevoel wat hom in staat gestel het om verantwoordelikheid te aanvaar ten einde sy 

behoeftes te bevredig (’n voorvereiste vir selfondersteunende gedrag). 

3.3.6 Sessie Ses 
3.3.6.1 Doelwit van die sessie 

Versterking van Hennie se selfgevoel sodat hy in staat gestel kon word om sy eie 

behoeftes te identifiseer ter bevordering van selfondersteuning. 

 

3.3.6.2 Verloop en ontleding van die sessie 

Hennie het sedert die vorige terapeutiese sessie die psigiater besoek, waartydens hy sy 

pa vlugtig gesien het. In sy gesprek met die navorser, het Hennie kortliks melding 

gemaak van sy besoek aan die psigiater, maar niks gemeld van die kontak met sy pa 

nie. Hennie was meer gefokus daarop dat hulle die naweek verhuis het en het in 

verband daarmee gesê: “Ek het gedink dit pla my. Die eerste dag toe ons getrek het, het 

dit my bietjie gepla, maar ek is gelukkig”. 

 

Ten einde Hennie se selfgevoel te versterk het die navorser gebruik gemaak van ‘n 

aktiwiteit wat gebasseer is op Oaklander (1988:21-26) se gebruik van fantasie, kleure, 

vorms of lyne. Hennie is daardeur ondersteun om uiting te gee aan sy emosie en om 

bewustheid te bereik van die eienskappe in homself waarvan hy hou. Hy is gevra om ‘n 

kleur papier te kies, waarop Hennie blou gekies het omdat dit volgens hom sy gunsteling 

kleur is. Hy is gevra om sy oë toe te maak, slegs te konsentreer op die blou kleur 
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waarvan hy hou en die navorser te vertel van enige goeie dinge waaraan die blou kleur 

wat in sy gedagtes is hom laat dink. Hennie het daarop geglimlag en gesê dat die kleur 

van die papier hom aan blou lug laat dink, en in die prentjie in sy kop is daar ook wit 

wolke met patrone. Hy maak toe die volgende stelling aangaande die emosie wat sy 

denkbeeldige prentjie by hom wek: “Gelukkig en veilig, dit gee my moed dat ek die 

probleem kan wen”. Hennie het ook gemeld dat hy sterk voel wanneer hy konsentreer 

op die emosies van geluk en veiligheid. Die navorser het Hennie aangemoedig om die 

emosies in sy hart te bewaar. Hy is gevra om in sy gedagtes met helder blou letters in 

sy wolke te skryf: ”Ek is veilig, ek voel gelukkig, ek voel sterk”. 

 

Nelson-Jones (2000:149, 150) meld dat die mens in totaliteit na balans strewe ten einde 

effektief te funksioneer. Die mees dringende behoefte in die strewe na balans sal altyd 

die voorgrond betree. Gedurende die eerste fase van die terapeutiese proses het 

Hennie hoofsaaklik sy behoefte ten opsigte van sy angs aangespreek. Die navorser is 

van mening dat Hennie in hierdie sessie die behoefte ervaar het om dit binne homself 

wat sterker as die angs is te ondersoek en te identifiseer ten einde sy eie balans te 

herstel. Hennie is ook deur ‘n asemhalingsoefening begelei voordat hy sy oë 

oopgemaak het. Na afloop van hierdie oefening het hy geglimlag en ontspanne 

voorgekom. Hennie is aangemoedig om die positiewe emosie en krag wat reeds deel 

van hom is, toe te laat om hom te help om sterker as die bang-gevoel te wees. 

Sodoende is hy bemagtig om te fokus op sy innerlike krag wat hom in staat sou stel om 

deur sy onvoltooide emosies te groei ten einde selfondersteunend te kan optree. 

 

Hennie is vervolgens gevra om sy hand op die blou papier af te trek. Bo-aan die papier 

het hy geskryf: “Ek is Hennie”. Hy is gevra om in elke vinger van sy afgetrekte hand ‘n 

eienskap oor homself waarvan hy hou neer te skryf. Hennie het die volgende 

neergeskryf: “Ek is bly dat ek slim is”. “Ek is sterk”. “Ek is goed”. “Ek is bly ek het 

gevoelens”. Schoeman (1996:30, 31) stel dat verhoogde bewustheid die kind in staat 

stel om homself te reguleer deur bewustelike keuses te maak. Deur Hennie se 

bewustheid te fokus op sterk punte wat hy in homself geïdentifiseer het, is hy bemagtig 

om balans in homself te vind as teenvoeter vir sy angs. 

 

Hennie kon net vier eienskappe van homself waarvan hy hou identifiseer en het die 

navorser gevra om hom te help om die vyfde te identifiseer. Volgens die navorser was 
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dit betekenisvol dat Hennie in staat was om hulp te vra en sodoende sy 

omgewingsondersteuning effektief te benut. Nelson-Jones (2000:153) meld in die 

verband dat groei binne die individu plaasvind wanneer hy leer om sy innerlike krag te 

benut ten einde die omgewing suksesvol aan te wend om sy behoeftes te bevredig. 

Positiewe eienskappe van Hennie wat die navorser genoem het, was dat hy goed kan 

beplan, dat hy dink voor hy iets doen en dit dan deeglik afhandel, dat hy ‘n vredemaker 

is, daarvan hou om ander mense te help, opreg is, lojaal is en ‘n goeie vriend is. Hennie 

het daarop gekies om sy papier huis toe te neem en self te besluit wat hy as nog ‘n 

eienskap wou neerskryf. 

 

Tydens die verkenning en bespreking van die eienskappe in homself waarvan Hennie 

hou, het hy onder andere opgemerk dat hy sterk wou wees vir sy ma sodat hy haar kon 

help. Hennie het op die stadium uit sy eie melding gemaak van die besoek aan die 

psigiater. Die navorser is tydens ’n telefoniese gesprek met Hennie se ma ingelig dat hy 

sy pa vlugtig gesien het en dat daar ‘n woordewisseling tussen die ouers was omdat 

Hennie se pa gevoel het dat die psigiater hom daarvan beskuldig het dat hy die oorsaak 

van Hennie se paniekaanval was. Hennie het melding daarvan gemaak dat sy ouers 

gestry het, en opgemerk: “Dit het gevoel of dit my skuld was”. Die navorser is van 

mening dat Hennie soms in samevloeiing (vergelyk 2.3.3) verkeer met betekenisvolle 

mense in sy lewe en dat hy dan gebruik maak van retrofleksie (vergelyk 2.3.3) in veral 

sy kontak met sy ouers. In hierdie verband meld Perls (1973:38) dat die persoon wat 

moeilik ’n onderskeid maak van die grens tussen hom en sy omgewing of ander mense, 

sy selfgevoel verloor. Dit gee aanleiding daartoe dat die persoon nie sy eie behoeftes 

kan identifiseer of vervul nie en derhalwe nie in staat sal wees tot selfondersteunende 

gedrag nie. 

 

Ten einde Hennie se bewustheid ten opsigte van sy kontakmaking met belangrike 

persone in sy lewe te verhoog, het die navorser sirkels gebruik as voorstelling van 

Hennie en ander betekenisvolle mense in sy lewe. Daar is aan Hennie verduidelik dat 

elke mens sy eie grense, verantwoordelikhede en soms selfs probleme het. Ter 

verduideliking en klarifikasie van die grense wat Hennie rondom homself behoort te kan 

trek, het die navorser verskillende situasies in Hennie se leefwêreld as voorbeeld 

genoem waarin hy telkens kon identifiseer watter persoon verantwoordelikheid vir die 

situasie moes neem. Ten opsigte van hierdie oefening meld Blom (2004:55, 57) dat dit 
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belangrik is vir die spelterapeut om die kind se wêreld deur die kind se oë te beskou en 

die kind op sy vlak te ontmoet. Voorbeelde wat tydens die oefening genoem is, het 

onder meer behels wie verantwoordelik is om vir Hennie toets te skryf – hy of sy ma. Hy 

kon identifiseer dat dit sy verantwoordelikheid is en dat dit hom niks sou baat as sy ma 

haarself bekommer oor Hennie se toets nie. Indien sy ma Johannesburg toe sou moes 

ry kon Hennie identifiseer dat dit sy ma se verantwoordelikheid sou wees om daar uit te 

kom en nie te verdwaal nie, en dat dit haar niks sou baat indien sy weet dat Hennie hom 

so erg daaroor bekommer dat hy fisies begin sleg voel nie. Hennie het ook aangedui dat 

hy graag sy ouma, pa en sussie se probleme namens hulle sou wou dra. Die sirkel wat 

Hennie voorgestel het is dus telkens aan ’n ander sirkel (belangrike persoon) gekoppel 

as ’n konkreet-visuele voorstelling van die wyse waarop Hennie homself fragmenteer en 

in samevloeiing (vergelyk 2.3.3) met ander verkeer. Frager en Fadiman (1998:144-145) 

verduidelik vanuit die Gestaltperspektief dat samevloeiing die individu verhoed om 

bewustheid van homself en sy eie behoeftes te bereik. Dit lei daartoe dat die persoon 

nie in staat is om uiting te gee aan sy eie emosies nie, wat veroorsaak dat spanning en 

angs in die persoon opbou as gevolg van sy pogings om bewustheid van sy eie 

behoeftes te onderdruk.  

 

Daar is direk aan Hennie genoem dat sy verantwoordelikheid slegs is om te sorg dat 

hyself sterk is sodat hy kan onderskei watter probleme sy eie is, en watter probleme 

buite sy grens by iemand anders hoort. In antwoord op die vraag of Hennie voel dat hy 

sy ma sterker maak as hy haar probleme namens haar probeer dra of nie, het hy gesê: 

“Dit maak haar seker nie sterker nie”. Die gebeure ten opsigte van sy pa se optrede by 

die psigiater is daarna in diepte bespreek waarna Hennie gemeld het dat hy kan sien 

hoe hy probeer het om ‘n stukkie van sy pa se probleme namens hom te dra. Hy het ook 

opgemerk dat hy altyd bekommerd voel oor sy ma omdat hy haar graag wil help, maar 

noem ook dat “...ek moet ... kan sê dit is haar probleem”. Vir die navorser was Hennie 

se antwoord aanduidend daarvan dat sy bewustheid van sy eie proses van 

kontakmaking en grense waarvolgens hy funksioneer, verhoog is. 

 

Nog ‘n betekenisvolle opmerking wat Hennie tydens die gesprek gemaak het, was: “Ek 

voel goed. Ek dink nie ek voel meer so bang nie, ek dink ek voel onseker van myself. Ek 

het die naweek gedink dit is wat die eintlike probleem is”. Ten opsigte van hierdie insig 

in sy eie funksionering meld Louw, et al. (1998:343) dat kinders in die middelkinderjare 
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oor ‘n verbeterde vermoë beskik om na te dink oor hul eie psigiese lewe. Die navorser is 

van mening dat dit ’n aanduiding daarvan is dat Hennie se bewustheid van sy eie proses 

verhoog is en dat hy besig was om emosioneel te groei na ‘n punt van gereedheid om 

sy onvoltooidhede tot afsluiting te bring en met homself te integreer. In die opsig 

verduidelik Geldard en Geldard (2005:61) dat terapeutiese intervensie nie gebeure in 

die kind se lewe kan verander nie, maar dat dit die kind wel kan bemagtig om sy 

perspektief ten opsigte van die gebeure te verander. Sodra die kind sy perspektief kan 

verander, verander die situasie in die kind se innerlike wêreld sodat hy beter beheer 

daaroor kan uitoefen in sy dag-tot-dag funksionering. Ten opsigte hiervan het Hennie 

toenemende bewustheid en selfinsig in sy eie proses en identiteit getoon wat hom 

bemagtig het om selfondersteunend te kon optree. 

 

Hennie het na afloop van die gesprek hardop gelees wat hy van homself neergeskryf 

het en het gemeld dat dit hom sterk laat voel het om so oor homself te dink. Hennie se 

bewushteid is gefokus op sy eie innerlike krag wat hom in staat stel om die positiewe 

dinge van homself raak te sien en van homself te hou. In ondersteuning hiervan meld 

Geldard en Geldard (2005:56-57) die belangrikheid daarvan om die kind te ondersteun 

om selfvernietigende denke ten opsigte van homself te vervang met denke wat hom in 

staat stel om ‘n sterk selfgevoel te ontwikkel. Wanneer die kind homself in ‘n positiewe 

lig kan beskou, ontwikkel hy vertroue in homself ten einde selfondersteunend te kan 

funksioneer. 

 

Hennie is gevra om sy papier met goeie eienskappe van homself te voltooi en êrens in 

sy kamer te sit waar hy dit gereeld vir homself kan lees. Hennie het aangedui dat hy 

gedink het dat hierdie papier hom aan sy goeie eienskappe sou herinner en dat dit hom 

sou help om weer sterker te voel wanneer hy onseker oor homself voel. Perls (1973:93) 

stel dat wanneer die kliënt aangemoedig word om uitdrukking aan homself te gee, dit sy 

bewustheid ten opsigte van homself verhoog en lei tot groter selfondersteuning. Die 

navorser was van mening dat die talle geleenthede wat aan Hennie gegee is om 

uitdrukking van sy self te gee, hom in staat gestel het om sy bewustheid van homself te 

verhoog en hom verder in staat gestel het om aanpassings te maak in sy funksionering 

ten einde sy behoeftes meer effektief en selfondersteunend te bevredig. 
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Ter afsluiting van die sessie het Hennie gekies om Pick-up-sticks te speel, en na afloop 

van die sessie het hy self gekies om terug te gaan klas toe. Die navorser het gemeld dat 

dit ’n aanduiding daarvan is dat Hennie op daardie oomblik baie sterk gevoel het. Die 

navorser het ook terugverwys na die terapeutiese beplanning en Hennie daarop gewys 

dat hy besig was om stap 1 en 2 van die roetekaart baie goed reg te kry. Hennie se 

aandag is daarop gefokus dat hy elke dag by die skool was en dat hy die vorige paar 

dae al die klasse bygewoon het. Die navorser het klem daarop gelê dat die reëling 

steeds geldig was dat Hennie enige tyd die klas kon verlaat indien hy dit nodig sou vind. 

Hennie het aangedui dat hy steeds in staat was om die alternatiewe te kan uitvoer, en 

het opgemerk: “Ek voel baie sterker”. 

 

3.3.6.3 Assessering 

Gedurende hierdie sessie het Hennie bewustheid bereik van spesifieke aspekte van sy 

proses en kontakmaking met ander. Deur hom daarvan bewus te maak dat hy grense 

tussen homself en ander mag trek, is die navorser van mening dat dit Hennie bemagtig 

het om sy eie behoeftes meer funksioneel te onderskei en te bevredig. Dit was vir die 

navorser betekenisvol dat Hennie tydens die sessie gebruik kon maak van beskikbare 

omgewingsondersteuning; dit dui op toenemende selfondersteunende gedrag. Hennie 

het ook goeie selfinsig en groei getoon. Dit wou verder voorkom asof hy grootliks soos 

voor die paniekaanval funksioneer en asof hy emosioneel meer stabiel was.  

 

3.3.7 Sessie Sewe 
3.3.7.1 Doelwit van die sessie 

Bevestiging van die terapeutiese verhouding na afloop van die vakansie en om vas te 

stel waar Hennie homself op daardie stadium emosioneel bevind het. 

 

3.3.7.2 Verloop en ontleding van die sessie 

Die sessie was begin deur ‘n gesprek oor die afgelope vakansie. Daar is waargeneem 

dat Hennie se energievlak hoog was, dat hy ontspanne voorgekom het en dat hy 

gereeld geglimlag het. Hennie het onder andere opgemerk dat hy sterker voel en 

volgens hom beteken dit vir hom: “Dat ek kan weet ek is O.K., en dat ek my werk ken en 

dat ek oraait is”. Vir die navorser was dit betekenisvol dat Hennie gereed was om terug 

te gaan skool toe na die vakansie, en nie uitermatige angs daaroor beleef het nie. Perls 
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(1973:63) merk in die verband op dat elke moeilike situasie wat die kliënt in staat is om 

self te oorbrug, sy selfondersteunende funksionering aanmoedig en hom in staat stel om 

kans te sien vir opvolgende problematiese situasies.  

 

Ten einde Hennie se bewustheid van die oomblik te verhoog, is hy gevra om sy oë toe 

te maak en te konsentreer op wat hy hoor. (Vergelyk Schoeman, 1996:44.) Hennie het 

opgemerk dat hy die natuur hoor (op daardie stadium was daar baie voëlgeluide) en sy 

hart. In verkenning van sy stelling het hy genoem dat hy voel hoe sy hart: “’n Bietjie 

bangerige klop”. Hennie het vertel dat hy bang voel as hy dink aan die skool en dat hy 

nie sy selfvertroue wou verloor nie. Berk (2006:403-405) meld dat die kind in die 

middelkinderjare toenemend in staat is om emosioneel self-regulerend te funksioneer, 

wat behels dat die kind sy emosies deur ‘n doelbewuste keuse reguleer ten einde sy 

behoeftes te kan bevredig. Die navorser was van mening dat dit in Hennie se geval vir 

hom problematies was om te besef dat hy nie die paniekaanval kon beheer nie, en dat 

hy daarom ook nie sy emosies ten opsigte daarvan kon reguleer nie.  

 

Hennie is gevra om ‘n uitbeelding van die “bietjie bangerig” van sy hart te maak. Hy het 

gekies om ‘n prent met waterverf te maak (verwys bylaag 8 vir skets en bylaag 5 vir 

gebruikte tegniek). In verkenning van sy prent het Hennie gemeld dat: “Die wolke voel 

bly omdat die son skyn en hulle weer kan reën; die son voel gelukkig omdat hy meer lig 

in mense se lewe kan bring; die voëls is bly want dis nou weer somer en hulle kan 

rondvlieg en die bome voel bly want hulle kan nou vrugte dra omdat dit somer is en nie 

meer afgekap hoef te word nie. As die bome dalk dood gegaan het of droog geword het 

sodat mense hulle nie kan oes nie sou hulle afgekap moes word”. Hennie het aangedui 

dat dit vir hom belangrik was dat alles op die prentjie ‘n werk het wat hulle goed moet 

kon doen.  

 

Hennie het dadelik eienaarskap geneem van sy projeksie deur te meld dat hy homself 

en sy pa in die prent geverf het. Die pa voel bly omdat hy ‘n seun het en dat hy saam 

met hom kan kuier en lag. Hennie het gesê dat die seun in die prentjie bietjie bang voel, 

maar hy weet nie waarom die seun bang voel nie. Op aanmoediging van die navorser 

het Hennie die seun in die prent direk vir die pa laat vertel van sy bang-gevoel. Die seun 

het opgemerk: “Ek voel bang, ek voel onseker, maar ek probeer maar my bes”. Hennie 

het die pa laat antwoord: “Moenie worry nie, die probleem sal verbygaan”. Hennie het 
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opgemerk dat hyself ontspanne voel omdat die pa dit vir die seun kon sê. Corey 

(2005:196) verduidelik die belangrikheid binne die Gestaltkonteks vir die individu om 

stellings te maak in die hede (vergelyk 2.3.4) ten einde in kontak te kom met die 

onderliggende emosies daaromtrent.  

 

Schoeman (1996:64, 65) verduidelik dat die kind deur sy projeksie vir homself ‘n ruimte 

skep om sy persepsie van verwagtings wat die wêreld op hom lê uit te sorteer. Die kind 

maak gebruik van die bekende om ‘n situasie vir homself te herformuleer sodat dit aan 

sy behoeftes kan voldoen. Die navorser is van mening dat Hennie van homself verwag 

het om self die “probleem” te kan oorwin. Dit was betekenisvol dat hy in staat was om sy 

emosie te erken en met homself te integreer. Dit was duidelik dat Hennie ‘n behoefte 

aan kontak met sy pa gehad het en deur sy projeksie kon hy dit waarna hy smag tot ’n 

mate vir homself skep.  

  

Tydens verkenning van Hennie se projeksie is hy gevra of daar enige-iets in die prentjie 

of in sy lewe was wat hy self kon doen om hom te help om nie meer die bang-gevoel te 

hê nie. Hierop het hy ontkennend geantwoord. Daarop is hy gevra om die wyse waarop 

hy moontlik gevoel het dat ander mense hom kon help te identifiseer. Hennie het sy 

maats, ma, sussie, ouma, pa en die navorser vermeld en gesê dat hy voel dat die 

persone hom help omdat hulle hom ondersteun. Hennie het die wens uitgespreek dat 

almal net die bang-gevoel van hom sou wegvat, waarop die navorser gevra het of hy 

werklik dink dat iemand namens hom die gevoel kan laat weggaan en of ander mense 

se rol slegs is om hom te ondersteun om self sterker te word sodat hy self die probleem 

kan wen. Hy het geantwoord: “Hulle kan my net help dat ek self sterker kan word”. 

Hennie is daarop gevra of hy voel dat dit wat hom kan help by iemand anders lê en of dit 

in homself is, waarop hy geantwoord het: “Ek dink dit lê in myself”.  

 

Die navorser het waargeneem dat Hennie se energievlak baie gedaal het tydens die 

gesprek. Hy het sag gepraat en nie oogkontak gemaak nie. In antwoord op die vraag 

wat hy dink hom sal help om sterker te voel in homself, het hy weer gesê dat hy nie 

weet nie. Daar is verwys na Hennie se tekening en die belangrikheid daarin vir hom dat 

elke voorwerp iets goed moet kan doen sodat dit iets kon beteken. Op ’n vraag wat hy 

voel sy belangrike werk in die prentjie of in sy lewe is, wat hy moet doen of kan beteken, 

het hy aangedui het dat hy nie gevoel het dat hy op die stadium iets beteken het nie.  
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Daarop is Hennie gevra wat hy gevoel het hy beteken voordat hy die paniekaanval 

gehad het. Hy het geantwoord: “Ek het gevoel ek beteken baie, gevoel ek is ‘n goeie 

maat, doen goed op skool”. Hy is aangemoedig om die stelling kognitief te ontleed 

waarop Hennie aangedui het dat hy steeds voel dat hy ‘n goeie maat is en dat hy ook 

steeds goed op skool doen ten spyte van die bang-gevoel. Hennie kon uiteindelik 

identifiseer dat hy bang was dat hy as gevolg van die bang-gevoel nie meer iets sou 

beteken wanneer hy dalk nie meer goed in sy toetse sou doen nie. In hierdie verband 

meld Louw, et al. (1998:349) in ondersteuning van Berk (2006:403-405) dat die 

ontwikkeling van die kind se selfkonsep in die middelkinderjare nou verband hou met die 

mate waarin hy voel dat hy sy eie gedrag kan beheer. Volgens hierdie skrywers is dit 

belangrik vir kinders om vertroue te ontwikkel dat hulle aan persoonlike en sosiale 

verwagtings kan voldoen. Die navorser is van mening dat Hennie op hierdie stadium nie 

die nodige vertroue in homself gehad het om seker te wees dat hy wel in staat was om 

aan sy eie sowel as aan ander mense se verwagtings te kon voldoen nie. Dit het 

aanleiding daartoe gegee dat hy moontlik in die impasse vasgekeer gevoel het 

aangesien hy nie sterk genoeg in homself gevoel het om alternatiewe oplossings vir die 

probleem te identifiseer nie. Ter aansluiting daarby meld Prochaska en Norcross 

(1999:170) dat die impasse ‘n keerpunt is waarop die individu alle hoop op herstel laat 

vaar, aangesien hy bewus is daarvan dat hy nie meer kan staatmaak op 

omgewingsondersteuning nie, en nie in homself sterk genoeg voel om self die probleem 

te oorbrug nie. Dit was tydens die sessie duidelik dat die afwesigheid van sy pa Hennie 

onseker laat voel het. Terselfdertyd was hy ook daarvan bewus dat ander mense nie 

namens hom sy probleme kan oorkom nie. Hennie was egter nog nie gereed om staat te 

maak op sy eie innerlike krag om hom sekerheid en selfvertroue te gee nie. 

 

Dit het geblyk dat Hennie tot ‘n groot mate reeds bewustheid bereik het ten opsigte van 

sy eie proses en innerlike sterkte. Die navorser is van mening dat Hennie besef het dat 

sy identiteit nie regtig aan prestasie gekoppel is nie, maar dat hy nie in staat was om te 

besef dat die verlies wat hy aan sy pa ervaar het hom in homself laat twyfel het nie. 

Prochaska en Norcross (1999:171) meld dat die fokus op bewustheid van die hede 

binne Gestaltterapie die individu in staat stel om vry te kom uit die valse laag van 

bestaan. Fokus op die hede gee die individu toegang tot die werklikheid wat nou tot sy 

beskikking is teenoor ‘n fokus op die verlede wat die individu gevange hou in sy eie 

idealistiese denke oor hoe dinge behoort te wees. Die navorser het tydens opvolgende 
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sessies daarop klem gelê om Hennie se bewustheid aangaande homself en sy identiteit 

te vergroot ten einde hom in staat te stel om deur die impasse laag te beweeg tot ware 

selfondersteuning.  

 

Hennie is gevra om belangrike persone in sy lewe te identifiseer en saam met die 

navorser te ontleed wat hy in die persone se lewe beteken. Die doel van hierdie opdrag 

was om Hennie se bewustheid van sy identiteit te verhoog sodat hy vir homself kon 

klarifiseer dat hy ‘n identiteit buite sy skolastiese prestasie het. In die daaropvolgende 

bespreking het Hennie gemeld dat dit vir hom belangrik is om goed te doen op skool, 

maar dat hy weet sy ma gelukkig voel oor hom en dat hy vir haar “baie beteken” ongeag 

sy skolastiese prestasie. Ten opsigte van sy vriend het hy herhaal dat hy vir hom “baie 

beteken” omdat hulle goeie maats is en Hennie altyd daar is vir hom. Ten opsigte van sy 

pa het Hennie gemeld: “My pa moet ons net weer bel en kom haal, dan sal ek weer 

vertroue hê in myself, ek sal weer O.K. wees”. Hennie het daarop aangedui dat hy tans 

nie “O.K.” voel nie, en dat hy dink dit daaraan gekoppel is dat hy sy pa nie so baie sien 

soos wat hy graag sou wou nie. Hennie het self die afleiding wat die navorser in die 

vorige paragraaf gemaak het bevestig en hy was gereed om te erken dat die verlies aan 

sy pa hom onseker laat voel. In die verband merk Visser (in Louw, et al., 1998:351) op 

dat gebroke gesinne ‘n groot uitwerking op die sielkundige welstand van kinders in die 

middelkinderjare het. Uit haar navorsing blyk dit dat veral kinders met ‘n ma as 

enkelouer onsekerheid ten opsigte van hulle verhouding met hul pa openbaar en dat 

hulle ook meer geneig is om spannings- en selfbeeld probleme te ondervind. 

 

Vir die navorser lê die sleutel tot Hennie se identiteit opgesluit in sy verlange na sy pa 

en sy soeke na erkenning van sy pa. Tot op die stadium het die pa egter geen afsprake 

wat die navorser met hom vir ‘n oueronderhoud gemaak het nagekom nie. Uit 

telefoniese gesprekke met die pa, het die navorser die afleiding gemaak dat hy tans te 

min egokrag in homself gehad het om sy kinders met sy nuwe lewe en vrou te probeer 

versoen, en daarom kontak met hulle verbreek het. Die navorser was daarom van 

mening dat ‘n belangrike doelwit vir verdere terapeutiese intervensie sou wees om 

Hennie te ondersteun om sy eie identiteit te vorm, ongeag van sy pa se insette in sy 

lewe. Dit sou Hennie bemagtig om tot die eksplosiewe fase deur te breek ten opsigte 

van sy onvoltooide emosies rondom sy pa, en om selfondersteunend daaromtrent te 

funksioneer. 
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Hennie is daarvan bewus gemaak dat die belangrike mense in sy lewe, ongeag sy 

skolastiese prestasie, lief is vir hom en omgee vir hom omdat hulle sy innerlike ken. Die 

navorser het beklemtoon dat dit belangrik is dat Hennie self ook moes weet wie hy 

innerlik is. Daarop is die eienskappe waarvan Hennie in homself hou en wat in die 

vorige sessie neergeskryf is, weer bespreek. Schoeman (2004b:178) meld in die 

verband dat ‘n belangrike aspek van bemagtiging is om die kind in kontak te bring met 

homself. Dit is aan Hennie uitgewys dat hy altyd oor die innerlike eienskappe wat 

bespreek is gaan beskik, ongeag van hoe goed hy op skool doen en of sy pa vir hom 

kom kuier of nie. Dit is volgens die navorser belangrik dat Hennie bewus moes wees 

van sy innerlike identiteit, en dat hy ’n grens om hom kan trek deur die wete dat dit wat 

buite hom gebeur (sy skolastiese prestasie of verhouding met sy pa) steeds nie 

verander wie hy inherent is nie. 

 

Hennie het gekies om Pick-up-sticks te speel ter afsluiting van die sessie. Hy is 

deurentyd aangemoedig en geprys vir goeie keuses tydens die spel. Dit het voorgekom 

asof Hennie se energievlak tydens die spel verhoog het, hy het geglimlag en gereeld 

oogkontak gemaak. Teen die einde van die terapeutiese sessie is aan Hennie die keuse 

gegee om dadelik, of eers na pouse, klas toe te gaan. Hennie het geantwoord: “Ek dink 

ek sal nou klas toe kan gaan”. Hennie is geprys vir die krag wat hy openbaar het om 

daartoe in staat te wees om die stappe wat hy geïdentifiseer het vir die terapeutiese 

proses, uit te voer.  

 

3.3.7.3 Assessering 

Dit was duidelik dat die terapeutiese verhouding sterk gevestig is ten spyte van die 

tydperk van skeiding as gevolg van die vakansie. Hennie het tot ‘n groot mate 

selfondersteunend voorgekom. Hy was nie angstig oor die nuwe skoolkwartaal nie en 

was na afloop van die sessie gereed om klas toe te gaan. Tydens die sessie het Hennie 

bewustheid getoon ten opsigte van verskeie aspekte van sy proses. Die betekenisvolste 

daarvan volgens die navorser was dat Hennie self die verbintenis kon trek tussen sy 

emosie van bang en onseker, en die verlies wat hy aan sy pa ervaar het. Ten opsigte 

hiervan was die navorser van mening dat sodra hy in staat sou wees om die emosies 

met homself te integreer, hy gereed sou wees om met alternatiewe te eksperimenteer 

ten einde die emosies op ‘n selfondersteunende wyse te hanteer. 
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3.3.8 Sessie Agt 
3.3.8.1 Doelwit van die sessie 

Om Hennie se bewustheid van homself te verskerp en sy selfgevoel te versterk ten 

einde hom te bemagtig om homself geïntegreerd waar te neem.  

 

3.3.8.2  Verloop van die sessie 

Met die aanvang van die sessie het die navorser opgemerk dat Hennie opgewek 

voorkom en baie energie toon. Hy het die sessie begin deur die reëls van albasterspel 

aan die navorser te verduidelik, wat aanduidend daarvan was dat hy begin het om in die 

omgewing buite homself en sy innerlike gemoedstemming belangstelling te toon. Hennie 

het gemeld dat hy: “Gelukkig (voel), soos altyd, bly ek kan weer by die skool wees, voel 

net nog so bietjie bangerig”.  

 

Hennie het vertel dat hy op aanbeveling van die psigiater vir toetse by die hospitaal was 

en dat hy so “bietjie bangerig” gevoel het. Hy is gevra wat hy met die ”bietjie bang” 

gemaak het, waarop Hennie geantwoord het: “Net ontspan, gedink aan iets anders”. 

Berk (2006:405) verduidelik dat die kind in die middelkinderjare interne strategieë, 

(byvoorbeeld om doelbewus te ontspan), benut ten einde sy emosie in ‘n situasie wat 

angs of ongemak skep te reguleer. Wanneer die kind hierdie interne strategieë 

suksesvol kan toepas, skep dit by hom ‘n gevoel van emosionele selfondersteuning. 

Hennie se aandag is daarop gevestig dat hy baie krag getoon het om te weet hy voel 

bang, maar steeds sterk genoeg was om die keuse te maak om die toetse te voltooi, ten 

spyte daarvan dat hy bang gevoel het. Hennie is gevra of hy voel dat dit hom swak 

maak omdat hy op daardie oomblik bietjie bang gevoel het, en of dit hom sterk maak 

omdat hy die bang as ‘n stukkie van homself kon erken en steeds kon aangaan – 

waarop hy geantwoord het: “Dit maak my sterk”. 

 

Beide Oaklander (1988:120) en Schoeman (1996:51) verduidelik dat dit soms nodig is 

om die kind in kontak te bring met sy innerlike self om antwoorde op ‘n intuïtiewe vlak 

diep in homself te ontdek. Hennie is gevra om sy oë toe te maak en te identifiseer hoe 

hy op daardie oomblik op ‘n denkbeeldige skaal van 1 (baie swak) – 10 (baie sterk) 

gevoel het ten opsigte van die bang-gevoel. Hennie het opgemerk dat hy op 7 voel; “Ek 

voel al baie sterker, ek is al so lank met die probleem besig dat ek nie tyd vir hom het 

nie, ek vergeet sommer heeltemal van die probleem”.  
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Ten einde Hennie te bemagtig het die navorser genoem dat sy trots voel op hom en op 

wat hy al vermag het in sy oorspronklike 5-stap plan. Hennie het egter gemeld dat hy as 

gevolg van die probleem nie trots voel op homself nie. Met hierdie opmerking het 

Hennie getoon dat hy in staat was om van die navorser te verskil en dus nie in 

samevloeiing met haar verkeer het nie, asook dat hy ‘n sterk genoeg selfbewustheid 

gehad het om te kon identifiseer wat hy oor homself voel en wat nie. (Vergelyk 

Schoeman, 1996:31.) Dit was vir die navorser egter ook ’n aanduiding daarvan dat 

Hennie homself nog nie geïntegreerd beleef het nie. Dit wou voorkom asof daar steeds 

‘n deel van homself was wat hy weggestoot en verafsku het. Oaklander (1997:312) meld 

dat integrasie slegs begin plaasvind wanneer die kind leer om die deel van homself wat 

hy verafsku te aanvaar, en leer om die funksie en doel van al die dele te verstaan. 

 

Die navorser het ter klarifisering van die feit dat sy gevoel het dat Hennie al baie vermag 

het met die terapeutiese proses, twee stokmannetjies op papier geteken. Die een het 

Hennie voorgestel toe die navorser hom die eerste keer gesien het en die ander 

mannetjie het Hennie in die hede voorgestel. Deur gesprekvoering en vrae is Hennie 

ondersteun om ‘n vergelyking te tref tussen die twee voorstellings. Ten opsigte van 

homself aan die begin van die terapeutiese proses (die eerste stokmannetjie), het 

Hennie opgemerk: “Ek was verskriklik bang, ek kon nie eens klas toe gegaan het nie”, 

ook dat hy probleme ondervind het om te slaap, bang was om met sy maats te gesels 

en nie in die skoolbus wou ry nie omdat hy te bang gevoel het vir skool. In vergelyking 

daarmee was die Hennie in die hede (die tweede stokmannetjie) op daardie stadium in 

staat om lekker te slaap, meeste van die klasse by te woon, hy het dit geniet om pouse 

met sy maats te gesels en dit het hom nie meer gepla om in die skoolbus te ry nie. Die 

bang-gevoel was nog deel van Hennie, maar glad nie meer so erg soos aan die begin 

nie. Hennie is gevra of hy gevoel het dat hy op enige-een van die twee voorstellings van 

homself trots kon wees, waarop hy die voorstelling wat toe die hede verteenwoordig het, 

gekies het.  

 

Geldard en Geldard (2005:60) verduidelik die noodsaaklikheid daarvan om saam met 

die kind se proses te beweeg. Indien die kind onder druk voel om in ‘n sekere rigting te 

beweeg waarvoor hy nog nie gereed is nie, gaan hy moontlik nooit bemagtig word om 

daardie groeipunt te bereik nie. Dit was duidelik dat Hennie steeds die tyd rondom sy 

angsaanval gedisintegreerd van homself beskou het ten spyte van baie integrasie wat 



 

 84 

reeds plaasgevind het ten opsigte van die aspek. Hy was ook nie op daardie oomblik 

gereed om dit met homself te integreer nie. In die verband merk Corey (2005:203) op 

dat integrasie oor ‘n tydperk plaasvind. Die kliënt groei mettertyd om tot die besef te kom 

dat hy oor ‘n keuse beskik ten opsigte van sy denke rondom sekere gebeure en dat die 

verantwoordelikheid by homself berus ten opsigte van die beheer oor sy denke en 

gedrag rondom die spesifieke onvoltooide situasie. Die navorser is van mening dat 

Hennie moeilik selfondersteunend sal kan funksioneer voordat hy homself nie 

geïntegreerd kan beskou en die gebeure rondom die paniekaanval toepaslik in sy lewe 

integreer nie.  

 

Hennie het tydens verdere gesprekvoering genoem dat hy “bietjie spanning” ervaar het 

ten opsigte van die volgende toets. Die waarneming is gemaak dat Hennie se 

energievlak gedaal het terwyl hy dit met die navorser bespreek het; hy het nie geglimlag 

nie, geen oogkontak gemaak nie en mompelend gepraat. Binne Gestaltspelterapie word 

die kind se direkte ervaring van die oomblik dikwels gebruik as ‘n hulpmiddel om die 

kind se bewustheid van wat in sy innerlike wêreld plaasvind te verskerp. (Vergelyk Blom, 

2004:58, Schoeman, 1996:34 en Corey, 2005:199.) Daarom het die navorser aan 

Hennie gevra wat hy op daardie oomblik voel, waarop hy geantwoord het dat hy skielik 

baie bang gevoel het om klas toe te gaan.  

 

Ten einde Hennie te bemagtig, is hy gefokus op die keuse en beheer wat hy binne die 

situasie kon uitoefen. Dit was nie die eerste keer dat Hennie so gevoel het nie en hy is 

aangemoedig om alternatiewe wat hy self kon uitvoer, en wat hy geweet het sou werk 

om die siuasie te hanteer, te identifiseer. Hennie het onder andere genoem: “Ek kan 

kantoor toe gaan en ‘n boek lees”, en op aanmoediging van die navorser het hy nog 

alternatiewe opgenoem wat hy alreeds in die verlede uitgeoefen het. Die waarneming is 

gemaak dat Hennie se energievlak begin toeneem het – hy het weer oogkontak gemaak 

en duidelik gepraat. Die navorser het op grond van die waarneming van Hennie se 

energievlak die afleiding gemaak dat die wete dat hy oor keuses beskik en ‘n mate van 

beheer kon uitoefen vir Hennie baie bemagtigend was en ‘n belangrike aspek van sy 

selfondersteuning was. Hennie is gevra wat hy na afloop van die sessie wou doen – 

waarop hy geantwoord het dat hy klas toe wou gaan. Waar Hennie die oomblik tevore 

onmagtig gevoel het en nie gereed was om klas by te woon nie, het die bewustheid 

daarvan dat hy wel oor keuses beskik het en beheer kon neem, hom sodanig bemagtig 
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dat hy gereed gevoel het om die probleem te oorbrug. (Vergelyk Oaklander, 1997:298, 

299 en Blom, 2004:118, 119.) 

 

Nadat Hennie na afloop van die sessie self besluit het dat hy klas toe wou gaan, is hy 

ondersteun deur ‘n asemhalingsoefening soos in vorige terapeutiese sessies (verwys 

bylaag 3). Die fokus van die asemhalingsoefening was gerig op selfvertroeteling en nie 

op sensoriese bewustheid soos voorheen nie. Daarna is Hennie gevra om vir homself ’n 

denkbeeldige voorstelling van ‘n plek waar hy veilig en gelukkig sou voel te maak en 

waar hy vir homself kon sê: “Ek is Hennie, ek is veilig, ek is lief vir myself, ek is trots op 

myself”. Oaklander (1997:297) stel dit dat asemhalingsoefeninge ‘n belangrike bydrae 

lewer ten einde die kind instaat te stel om ‘n gevoel van beheer oor sy lewe te ervaar. 

 

Op aanmoediging van die navorser het Hennie sy bene opgetrek en homself styf 

vasgehou terwyl hy vir homself sê: “Ek is Hennie, ek is kosbaar, ek is belangrik, ek is al 

baie sterker, ek het al soveel dinge reggekry, ek gee om vir myself”. Die waarneming is 

gemaak dat Hennie baie ontspanne voorgekom het; hy het geglimlag en duidelik 

gepraat. In antwoord op ‘n vraag het Hennie gesê dat hy gelukkig voel wanneer hy 

goeie dinge vir homself sê. Met betrekking tot die stellings wat Hennie aangaande 

homself kon maak, meld Oaklander (1997:298) die waarde daarvan vir ’n kind om 

bewustelike stellings ten opsigte van homself te maak ten einde sy selfgevoel te 

versterk en te definieer. 

 

3.3.8.3 Assessering 

Hennie se selfgevoel is tot ‘n groot mate deur die terapeutiese proses versterk. Hy was 

in staat om te identifiseer wat hy as deel van homself sien en waarvan hy hom 

distansieer. Hy was in staat om grense tussen hom en die navorser te handhaaf en het 

nie in sy terapeutiese kontak van samevloeiing gebruik gemaak nie. Hy was egter nog 

nie gereed om homself in totaliteit geïntegreerd waar te neem nie, en het homself van 

die persoon wat hy tydens die paniekaanval was gedistansieer. Dit is nodig dat Hennie 

in staat sal wees om homself as ‘n geïntegreerde geheel waar te neem voordat hy in 

totaliteit selfondersteunend sal kan funksioneer. 
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3.3.9 Sessie Nege 
3.3.9.1 Doelwit van die sessie 

Die navorser wou assesseer tot watter mate Hennie gereed was om selfondersteunend 

te funksioneer en hom voorberei op terminering van terapie.  

 

3.3.9.2  Verloop van die sessie 

Die sessie is begin met ‘n gesprek oor die afgelope naweek en wat in Hennie se lewe 

gebeur het tydens die vorige week. Ten opsigte van die toets wat Hennie die vorige 

week geskryf het, het hy opgemerk: “Ek het nog nie die uitslag nie, maar ek voel 

normaal. Daar was bietjie spanning en stres, maar ek was O.K.”. Dit was ‘n bevestiging 

daarvan dat Hennie sedert die begin van die nuwe skoolkwartaal normaal binne die 

skoolmilieu funksioneer het. Hy het die mate van onsekerheid en angs wat steeds in sy 

lewe teenwoordig was erken, maar dit wou voorkom asof hy in staat was om dit tot so ‘n 

mate selfondersteunend te hanteer dat die invloed daarvan in sy lewe baie beperk was. 

In die verband meld Geldard en Geldard (2005:124, 125) dat wanneer die kind se 

gedrag in sy alledaagse lewe hom in staat stel om normaal te funksioneer en hy deur 

die terapeutiese proses bemagtig is om self in staat te wees tot verdere groei, 

terminering gepas is. Hennie is gevra of hy gemaklik daarmee sou wees dat die 

volgende sessie die laaste sessie sou wees, waarop hy geantwoord het: “Ja, ek is O.K.”. 

Daar is aan hom genoem dat indien hy sou voel dat hy later weer met die navorser wou 

gesels hy altyd welkom sou wees om dit te doen. 

 

Hennie is gevra om sy oë toe te maak en te konsentreer op sy lyf en enige sensasie 

waarvan hy bewus word, te identifiseer. Hy het opgemerk dat hy gelukkig voel, en dat 

die gevoel spesifiek in sy hart sit. Daarna is ‘n asemhalingsoefening met Hennie gedoen 

waartydens die navorser waargeneem het dat hy tydens die oefening baie ontspanne 

voorgekom en geglimlag het. (Vergelyk Oaklander, 1997:297, 298.)  

 

Aangesien Hennie tydens die vorige sessie opgemerk het dat hy skaam voel vir die 

Hennie wat die navorser die eerste keer gesien het, het die navorser hom gevra om drie 

voorstellings van homself te maak, naamlik: die Hennie wat die navorser die eerste keer 

gesien het, die Hennie in die hede, en die Hennie wat hy graag weer in die toekoms sou 

wou wees. Hennie het gekies om dit met klei te doen, en het daarna self drie klei-

mannetjies gevorm. 
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Joyce en Sills (2005:137) beskryf dit dat volgens Gestaltterapie die kern van ‘n 

onfunksionele proses gesetel is in die gebrek aan ‘n geïntegreerde selfgevoel. Met 

hierdie opdrag was die oogmerk vir die navorser daarin geleë om Hennie te bemagtig 

om homself as ‘n geïntegreerde geheel te ervaar ten opsigte van alle aspekte van sy 

lewe. Hennie het met ondersteuning van die navorser die drie fases waarin hy homself 

bevind het tydens die verwerking van die paniekaanval in diepte verken en beskryf. 

Kleimannetjie nommer 1 het Hennie voorgestel toe die navorser hom vir die eerste keer 

in terapie gesien het. Ten opsigte van homself in daardie stadium het Hennie opgemerk: 

“Ek was bang, in my hart en hele lyf. Ek het nie geweet wat om te doen nie; het alleen 

gevoel. Ek het gewens die probleem het nooit gebeur nie. Ek het gevoel die mense om 

my ken my nie meer nie; ek is vreemd. Die mense het gedink hy is nie homself nie en hy 

kort hulp”. Ten opsigte van sy goeie eienskappe in daardie tyd het Hennie opgemerk: 

“Ek doen goed in my toetse. Ek het aanhou probeer. Ek gee om vir ander mense. Ek 

help ander mense”. 

 

Kleimannetjie nommer 2 het die huidige Hennie voorgestel, waarop hy opgemerk het: 

“Ek voel baie beter. My hele liggaam voel beter. Ek voel sterker. Ek het meer moed. Ek 

doen steeds goed in my toetse. Ek voel nie meer so alleen nie...omdat ek baie 

ondersteuning het”. Hennie het gemeld dat hy soms steeds bietjie bang voel, waarop die 

navorser erkenning gegee het aan die emosie van bang wat hy ervaar. Oaklander 

(1997:308,310) verduidelik die funksionaliteit daarvan vir kinders om te kan onderskei 

tussen die intensiteit van dieselfde emosie, en in staat te wees om dit effektief te 

hanteer. Die navorser het daarom aan Hennie genoem dat daar verskillende vorme van 

bang is. Klem is ook gelê op die feit dat bang deel is van sy emosies en dat dit nie ‘n 

fout of verkeerd is om soms bang te voel nie. Hennie het opgemerk dat hy bang sal voel 

voor ‘n groot krieketwedstryd, maar dat dit nie dieselfde is as die bang-gevoel wat hy ten 

opsigte van die skool ervaar het nie. Hennie is aangemoedig om te identifiseer watter 

tipe bang hy voel sodat hy in die toekoms sal weet hoe om dit te hanteer. (Vroeër was 

die bang-gevoel ten opsigte van die skool so oorheersend dat Hennie nie klasse kon 

bywoon nie, sleg geslaap het en dat dit vir hom moeilik was om met sy maats te gesels.) 

Hennie het in antwoord daarop gesê: “Nou kan ek praat...is in al die klasse. Ek doen 

BAIE goed in my toetse (Hennie se eie klemplasing). Ek is ‘n goeie maat. Doen goed in 

my sport. Ek gee om vir ander mense. Ek is sterk en hou steeds aan met probeer. Ek 

probeer ander help. Ek is lief vir my familie”. Hennie het geglimlag terwyl hy sy 
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eienskappe opgenoem het en het ook goeie oogkontak gemaak en hoë vlakke van 

energie getoon. 

 

Hennie is gevra hoe hy in die toekoms sou wou voel wanneer hy nog sterker in homself 

geword het. Hy het opgemerk dat die bang-gevoel “heeltemal weg” moet wees; “Ek wil 

BAIE sterk voel. Niks meer alleen voel nie. Baie moed hê. Baie gelukkig wees. Steeds ‘n 

goeie maat wees. Baie goed doen in my toetse en sport. Lief wees vir my familie. Ek wil 

ander ten volle ondersteun. Ek hou van vrede. Eers was dit nie so nie, dit het gevoel 

asof dit ‘n oorlog was wat ek geveg het...’n oorlog in myself. Ek is amper by daai vrede”.  

 

Nadat Hennie se verskillende emosies en kern-eienskappe gedurende die verskillende 

fases geïdentifiseer is, is dit met mekaar vergelyk. Hennie het tot die slotsom gekom dat 

sy emosies gedurende elke fase gewissel het, maar dat sy eienskappe – dit wie hy 

inherent in homself is – konstant gebly het. Ter klarifisering daarvan is genoem dat 

Hennie se emosies deel is van homself, maar dat sy innerlike eienskappe die kern van 

wie Hennie werklik is bevat. Om hierdie stelling konkreet aan Hennie te verduidelik, was 

die vergelyking van ‘n appel gebruik. Die kern van die appel is sy pitte. Wanneer die 

pitte mooi versorg word kan dit geplant word en in die pitte lê die krag om weer ‘n 

appelboom te laat opkom. Net so is Hennie se karaktereienskappe sy pitte of kern, dit 

waarin sy krag lê. Die appel se skil of vlesige deel is soos Hennie se emosies, dit is deel 

van die appel maar dit is wat verander en soms dalk bruin word, net soos wat Hennie se 

emosies ook kan verander maar steeds deel van homself bly. Tog lê die appel se krag 

nie in sy skil nie, maar in sy pitte; net so lê Hennie se krag nie in sy emosies wat 

verander en hom soms goed en soms bang laat voel nie, maar in sy karaktereienskappe 

– dit wie Hennie regtig aan die binnekant is. Hennie is gevra of die Hennie wat hy vroeër 

was, wat hy nou is en wat hy graag later wil wees verskillend van mekaar is, en of hy 

voel dat die krag wat in hom is en wat sy kern vorm, nog altyd dieselfde Hennie is. Hy 

het geantwoord: “Dit bly dieselfde, dit is ek”. In teenstelling met sy stelling in die vorige 

sessie dat hy as gevolg van die paniekaanval nie trots kan voel op homself nie nie, het 

Hennie nou gemeld dat hy trots op homself voel ongeag die bang-gevoel wat hy al 

ervaar het. In verband hiermee verduidelik Perls (1973:93) die belangrikheid daarvan 

dat die kliënt in staat gestel word om die verhoudings en verbande in sy gedrag te 

verstaan. Sodoende word hy bemagtig om uitdrukking daaraan te gee wat weer lei tot ‘n 

hoër vlak van bewustheid en ‘n groter mate van selfondersteuning. 
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Nadat aan Hennie geklarifiseer is dat hy ten spyte daarvan dat sy emosies verander het 

inherent dieselfde gebly het tydens al die fases waardeur hy gegaan het, het hy 

opgemerk: “Ek voel dat ek weet wie ek is en dat ek trots is op myself”. Die navorser het 

waargeneem dat Hennie hierdie stelling baie duidelik gesê het, oogkontak met die 

navorser gemaak het en geglimlag het terwyl hy dit sê. Op grond van hierdie 

liggaamstaal maak die navorser die afleiding dat Hennie op daardie oomblik sterk 

egokrag ervaar het. Hennie het aangedui dat hy ten spyte van alles wat gebeur het trots 

op homself voel in die verlede en nou (in die hede), maar ook trots wil wees op homself 

in die toekoms. Hy het ook gemeld dat hy voel dat hy vir homself lief kan wees, selfs ook 

in die tyd toe die bang-gevoel vir hom baie erg was. Yontef (2005:83, 86) meld die 

belangrikheid daarvan vir die individu om met homself te identifiseer ten alle tye. 

Wanneer aspekte van die self nie geëien kan word nie, lei dit tot fragmentering van die 

persoon se selfgevoel en kan hy homself nie as ‘n holistiese eenheid ervaar en 

selfondersteunend funksioneer nie. 

 

Hennie is gevra om die drie klei Hennies te gebruik om een sterk Hennie te maak. Hy 

het baie presies te werk gegaan en een groot kleimannetjie uit die drie kleintijies 

gemaak. Terwyl hy gewerk het, het hy baie energie getoon en ook opgemerk dat dit vir 

hom lekker is om die een groot sterk “Hennie” te maak. Hennie is gevra of hy kon 

onthou wat hy heel aan die begin van die terapeutiese proses vir homself in die spieël 

moes sê – en of hy in staat was om dit nou ook vir homself te sê. Hierop het hy hardop 

gesê: “Ek is Hennie, ek is sterk, ek doen goed in my toetse, ek hoef nie bang te wees, 

nie die probleem sal weggaan, ek het ‘n familie waarvoor ek lief is, die probleem is nie 

vir altyd daar nie. Ek is lief vir myself, ek is trots op myself, ek is sterk”. Blom (2004:117) 

meld dat wanneer die kind binne die Gestaltspelterapeutiese proses dikwels geleentheid 

gebied word om stellings aangaande homself te maak, die stellings geïntegreer word in 

sy selfgevoel, hy homself leer aanvaar en gemaklik word met sy eie proses. Hennie se 

stellings ten opsigte van homself was vir die navorser ‘n aanduiding daarvan dat hy ‘n 

verhoogde bewustheid van sy eie proses gehad het, homself as ‘n geïntegreerde 

eenheid beskou het en gereed was om selfondersteunend te funksioneer. 

 

Gedurende die gesprek ten opsigte van sy kleimannetjies was Hennie deurentyd gewys 

op die krag, beheer en keuses wat hy wel uitgeoefen het ten spyte van die bang-gevoel. 

Dit was telkens gekoppel aan die bewys dat Hennie sterk is in homself, ongeag van hoe 
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bang hy dalk ook gevoel het. Hierop het hy ondermeer gemeld dat hy “aanhou probeer” 

al het hy ook aan die begin baie bang gevoel. Hy het saamgestem dat dit ‘n teken was 

dat hy sterk was ten spyte daarvan dat hy op daardie stadium baie bang gevoel het. 

Hennie het opgemerk dat hy toe nie meer so alleen voel nie, omdat hy “baie 

ondersteuning” het. Die navorser het Hennie daarop gewys dat hy sterk genoeg was om 

die ondersteuning te gebruik wat na regte die hele tyd beskikbaar was. Vroeër was hy 

egter nie in staat om dit te benut nie.  

 

Joyce en Sills (2005:83) stel dit ook in die verband dat funksionele selfondersteuning 

daarop berus dat die individu in staat is om te kan identifiseer wanneer hy homself 

effektief kan ondersteun om sy behoeftes te bevredig, en wanneer dit nodig is om 

gebruik te maak omgewingsondersteuning. Die navorser is van mening dat Hennie se 

gevoel van verlies ten opsigte van sy pa hom tot die oortuiging gebring het dat geen 

omgewingsondersteuning vir hom beskikbaar was nie. Hy het ook nie sterk genoeg in 

homself gevoel om op selfondersteuning te kon staatmaak nie. Tydens die terapeutiese 

proses is sy selfgevoel versterk deur verhoogde bewustheid van sy proses, het hy die 

onvoltooide emosies rondom sy pa met homself geïntegreer en blyk dit asof hy toe in 

staat was om die ondersteuning wat hy homself kon bied, sowel as die ondersteuning 

vanuit die omgewing, te kon benut. 

 

Aan die einde van die sessie het Hennie weer gekies om Pick-up-sticks te speel, en hy 

het daarna direk klas toe gegaan. 

 

3.3.9.3 Assessering 

Hennie was gereed om binne hierdie sessie aspekte van homself bewustelik te integreer 

in sy selfgevoel waarvoor hy tot dusver nie gereed was nie. Vir die navorser was dit 

aanduidend daarvan dat Hennie genoeg egokrag ervaar en ‘n sterk genoeg selfgevoel 

ontwikkel het ten einde in staat te wees om dit waarmee hy soveel ongemak ervaar het, 

in sy lewe te integreer. Daardeur het hy homself instaat gestel om deur die impasse en 

implosiewe fases te groei en instaat te wees om selfondersteunend binne die 

eksplosiewe fase te funksioneer. 
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3.3.10 Sessie Tien 
3.3.10.1 Doelwit van die sessie 

Afsluiting en terminering van die terapeutiese proses. 

 

3.3.10.2 Verloop en ontleding van die sessie 

In sy gesprek oor die afgelope naweek, het Hennie onder andere gemeld: “Ek is 

gelukkig...daar was geen bang-gevoel nie”. Ten opsigte van die terminering het hy gesê: 

“Dis lekker by tannie, maar dis vir my nou baie lekker saam met my maats”. In 

aansluiting hierby stel Oaklander (1997:315) dit duidelik dat wanneer ‘n kind besig word 

in sy eie lewe en so betrokke raak by vriende en aktiwiteite buite die terapeutiese opset, 

dit dikwels ‘n goeie aanduiding daarvan is dat die kind gereed is om terapie te beëindig. 

Ten einde te bevestig dat terminering gepas is, het die navorser aan Hennie die keuse 

gebied of hy steeds op ’n Maandag-oggend wanneer die skool begin met die navorser 

wil gesels, en of hy eerder in die tyd by die normale skoolroetine (wat gewoonlik 

saalperiode is) wil inskakel. Hennie het daarop gesê: “Ek is oraait om skool toe te kom. 

Ek weet ek het die bang-gevoel gewen”. Dit is bevestig dat die sessie dan die laaste een 

en afsluiting van die terapeutiese proses was. Dit is ook vir Hennie duidelik gemaak dat 

hy in die toekoms altyd welkom sou wees om weer met die navorser te kom gesels of 

kontak met haar te maak. 

 

Sowel Joyce en Sills (2005:210) as Oaklander (1997:316) beskryf die waarde daarvan 

om die gebeure tydens die terapeutiese proses tydens die laaste sessie in herinnering 

te roep en te bespreek ten einde die kind te bemagtig om toepaslike afsluiting vir die 

terapeutiese proses te vind. Hennie is gevra om dit wat hy voel hom gehelp het om 

sterker te word as die bang-gevoel te identifiseer. Hy het ‘n ruk daaroor nagedink en 

spesifieke dinge neergeskryf waaroor gesprek gevoer is. Hy het onder andere gemeld: 

“Ek haal nog soms so diep asem soos hier, dit voel asof ek kan ontspan”. Dit was ‘n 

verwysing na die asemhalingsoefeninge waardeur Hennie begelei is tydens die 

aanvangsessies van die terapie. Hennie was in staat om dit deel van homself te maak 

en te gebruik as selfondersteuning gedurende tye wanneer hy gevoel het dat dit nodig 

was om te ontspan.  

 

Hennie het ook gemeld: “Ek het ‘n paar lekker plekke in my gedagtes”. Tydens die 

gesprek het Hennie laat blyk dat dit vir hom nodig is om ‘n veilige plek (verwys bylaag 4) 
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te hê in sy gedagtes. Hy het opgemerk dat wanneer hy aan sy veilige plekke dink “...voel 

dit asof ek moed het om aan te gaan”. Hennie was in staat om hierdie tegniek wat 

tydens die terapeutiese proses gebruik is te integreer en te benut op ‘n 

selfondersteunende wyse. Verder het Hennie gemeld dat hy voel dat dit hom baie 

gehelp het om oor die probleem te kon praat en spesifiek dat hy dit met die navorser en 

later met sy maats kon bespreek. Hennie het genoem dat hy voel die psigiater en 

medikasie het hom ook gehelp om sterker te kon wees as die bang-gevoel. Dit was vir 

die navorser ’n aanduiding daarvan dat Hennie bewus was van toepaslike 

omgewingsondersteuning, en in staat was om dit te kan benut. 

 

Ter samevatting van die terapeutiese proses, is die boek Jy is spesiaal deur Max 

Lucado aan Hennie voorgelees. Na die storie is Hennie gevra of hy voel dat enige-iets in 

sy lewe in ooreenstemming is met wat in die storie gebeur. In die daaropvolgende 

gesprek het Hennie het opgemerk: “Ek is belangrik want Jesus is lief vir my. Al doen ek 

dalk sleg (in toetse), is ek steeds belangrik”. Blom (2004:181-185) meld die waarde 

daarvan om stories te gebruik ten einde die kind se bewustheid te verhoog. In die storie 

was daar verskeie aspekte waarmee Hennie kon identifiseer of as projeksie vir sy eie 

emosies kon gebruik. Dit waarmee hy wel geïdentifiseer het was vir die navorser ‘n 

aanduiding dat hy ‘n sterk selfgevoel gekoester het en bemagtig gevoel het. 

 

Aangesien Oaklander (1997:316) die waarde daarvan bespreek om die laaste sessie af 

te sluit met ‘n toepaslike aktiwiteit wat spesiaal gekies is vir die afsluiting van die 

terapeutiese proses, was hierdie sessie afgesluit deur die verf van ‘n 15cm x 15cm 

grootte spieël. Hennie is gevra om sy naam onder aan die spieël, en ook ‘n raam 

rondom die spieël te verf met kleure en patrone van sy keuse. In die boonste raam het 

die navorser die woorde ”Ek is belangrik” aangebring. Vir die navorser was hierdie 

aktiwiteit gepas om die terapeutiese proses mee af te sluit. Dit het ook gedien as ‘n 

konkrete herinnering aan die bemagtiging en gevoel van selfwaarde wat Hennie tydens 

die terapeutiese proses bekom het en wat hy met hom kon saamneem na afloop van die 

terapie. Elke keer wanneer Hennie in sy spieël sou kyk, kon hy homself herinner 

daaraan dat hy baie belangrik is omdat Christus hom lief het vir wie hy is, soos wat dit 

uitgelig is in die storie Jy is spesiaal. Dit beteken dat Hennie ook vir homself lief mag 

wees, dat hy seker moet maak dat hy homself goed versorg, en dat hy weet dat dit wie 

hy aan die binnekant is nie verander word deur dinge buite homself nie.  
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In gesprek tydens die aktiwiteit was ‘n samevatting van die aspekte van Hennie se 

persoonlike groei tydens die terapeutiese proses met hom bespreek. Hy is daaraan 

herinner dat hy tans baie sterk is en in staat is om talle van sy eie behoeftes self te 

bevredig. Hennie het dit reggekry om homself weer sterk te beleef deurdat hy kon fokus 

op die positiewe eienskappe wat inherent deel van hom is en wat nie verander word 

deur gebeure rondom hom nie, (byvoorbeeld die min kontak wat hy met sy pa het), nie. 

 

Die roetekaart wat Hennie tydens sessie 1 saamgestel het is aan hom voorgehou en hy 

is gevra of hy voel dat hy sy doelwit om weer “normaal te voel, lus te wees vir toetse en 

goed te doen in toetse” bereik het. Hennie het opgemerk: “Ek voel weer goed en kan 

weer met my maats gesels. Ek is nie meer bang nie. Ek voel lus vir skool en toetse. Ek 

weet ek is sterk en ek doen goed in my toetse en sport”. Daardeur is die terapeutiese 

proses saam met Hennie geëvalueer, wat volgens Geldard en Geldard (2005:50) ‘n 

belangrike aspek van terminering is. Die navorser is van mening dat Hennie gemaklik 

gevoel het met die beëindiging van terapie en dat hy gevoel het dat sy doelwitte met die 

terapie bereik is. 

 

3.3.10.3 Assessering 

Die terminering van die terapeutiese proses het baie natuurlik verloop en beide die 

navorser en Hennie is gemaklik met die beëindiging van die terapie. Die navorser is van 

mening dat die drie belangrikste oogmerke van Gestaltspelterapie (vergelyk 2.4) sterk 

na vore getree het binne die terapeutiese proses. Hennie is gelei tot bewustheid van sy 

eie proses, talle onvoltooidhede is aangespreek en integrasie van die geïdentifiseerde 

onvoltooidhede in Hennie se lewe het tot ‘n groot mate plaasgevind. Hennie is in staat 

om sy eie behoeftes te identifiseer en het voldoende egokrag opgebou om self 

verantwoordelikheid te aanvaar om sy behoeftes te bevredig. Dit dui aan dat Hennie in 

staat is om selfondersteunend te funksioneer binne die eksplosiewe fase deur 

toepaslike alteratiewe te kan identifiseer en dat hy bemagtig is om sy eie krag sowel as 

omgewingshulp te mobiliseer ten einde sy behoeftes aan te spreek. 

 

3.4 EVALUERING VAN DIE GESTALTSPELTERAPEUTIESE PROSES 
Vervolgens evalueer die navorser die verloop van die Gestaltspelterapeutiese proses 

wat benut is ten einde die empiriese data vir hierdie studie in te samel aan die hand van 
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die Schoeman-model vir Gestaltspelterapie (vergelyk 2.5). Die kernaspekte waarvolgens 

die evaluering geskied, is die volgende:  

• Terapeutiese verhouding 

• Sensoriese modaliteite 

• Proses van die kind 

• Projeksie 

• Alternatiewe 

• Klarifikasie 

• Bemagtiging 

• Evaluering 

• Selfvertroeteling 

• Tegnieke 

 

3.4.1 Terapeutiese verhouding (Vergelyk 2.5.1)  
Volgens Blom (2004:54) begin die emosionele kontakmaking met die kind die oomblik 

wanneer die kind in die terapeut se teenwoordigheid kom. Ten opsigte hiervan was die 

navorser vanaf die eerste sessie daarop gefokus om Hennie te verstaan vanuit sy 

proses en leefwêreld (vergelyk 3.3.1.2). Elke terapeutiese sessie is daarom begin deur 

aan Hennie die geleentheid te bied om vrylik gesprek te voer en sy innerlike wêreld met 

die navorser te deel tot die mate waarmee hy gemak gehad het. 

 

’n Belangrike aspek binne die terapeutiese verhouding, is die gelyke vlak waarop die 

kind en terapeut ontmoet binne die I-Thou verhouding. Oaklander (2003:143) verduidelik 

dat dit onder andere behels dat alhoewel die terapeut sekere doelwitte vir die 

terapeutiese sessie mag formuleer, die kind nie gedwing word om daaraan gehoor te 

gee indien hy nie gereed is daarvoor nie. Daar word verder ook nie van die kind verwag 

om die terapeut na te volg op grond van die terapeut se posisie as volwassenene nie. 

Corey (2005:204) meld in aansluiting daarby dat die terapeut se ingesteldheid en die 

tipe verhouding wat daaruit tussen die terapeut en kliënt gevorm word, rigtinggewend is 

vir die sukses van die terapeutiese intervensie. Binne die terapeutiese proses het die 

navorser telkens gepoog om by Hennie se proses te bly, ongeag die doelstelling van die 

terapeutiese sessie (vergelyk 3.3.4.1), asook om aan hom toestemming te verleen om 

van die navorser se opinie of waarneming van hom te verskil (vergelyk 3.3.5.2). 
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Geldard en Geldard (2005:13) stel dit vervolgens dat die verhouding tussen die terapeut 

en kind spontaan moet verloop, sonder inhibisies of angstigheid. Dit impliseer dat daar 

soms ligter oomblikke van gemaklike samesyn sal wees, asook ernstiger oomblikke 

wanneer pynlike aspekte aangespreek word. Die navorser is van mening dat Hennie 

gemaklik gevoel het in die terapeutiese verhouding met die navorser en spontaan 

aspekte van homself gedeel het in die terapeutiese proses (vergelyk 3.3.8.2 waar 

Hennie die reëls van albsterspel aan die navorser verduidelik het). Namate Hennie se 

egokrag toegeneem en sy selfgevoel versterk het, was hy toenemend gereed om 

onvoltooidhede met die navorser te bespreek en dit in die veiligheid van die terapeutiese 

verhouding te verken. Vergelyk ondermeer 3.3.4.2 waar die grootste deel van die 

terapeutiese sessie bestaan het uit ‘n dialoog tussen Hennie en die navorser. Dit sou nie 

moontlik gewees het sonder ’n sterk terapeutiese verhouding nie. 

 

Die navorser is van mening dat daarin geslaag is om ’n sterk vertrouensverhouding met 

Hennie te vestig waardeur betekenisvolle kontak bewerkstellig kon word tydens die 

verloop van die terapeutiese proses ten einde hom te ondersteun in sy vermoë om 

selfondersteunend te kan funksioneer. 

 

3.4.2 Sensoriese modaliteite (Vergelyk 2.5.2) 
Soos reeds verduidelik, lewer die kind se vermoë tot sensoriese bewustheid ’n 

belangrike bydrae tot die mate waarin hy gereed is om sy emosies te verken en homself 

as ’n geïntegreerde organisme te ervaar. (Vergelyk Blom, 2004:98, Schoeman, 1996:41-

57, Oaklander, 2003:147.) 

 

Oaklander (2003:147) verduidelik verder ook die waarde van sintuiglike ervarings 

waardeur die kind bemagtig word om sy selfgevoel te versterk, wat in die konteks van 

hierdie studie baie waardevol was. Gedurende die verloop van die terapeutiese proses 

het die navorser talle geleenthede tot sintuiglike ervaring (verwys bylaag 3) vir Hennie 

gebied. Die blootstelling aan spesifieke sintuiglike ervarings het telkens daartoe bygedra 

dat Hennie gereed was om dieperliggende emosionele aspekte te verken (vergelyk 

onder andere 3.3.4.2 en 3.3.5.2). Die blootstelling aan sintuiglike ervarings het Hennie 

ook ondersteun om selfkoesterend teenoor homself op te tree, wat daartoe bygedra het 
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om Hennie se egokrag te versterk (vergelyk 3.3.1.2 en 3.3.2.2 waar Hennie telkens 

positiewe stellings aangaande homself en kon maak). 

 

Corey (2005:205-208) maak ’n belangrike onderskeid tussen tegnieke en eksperimente 

binne die konteks van die Gestaltbenadering – wat belangrik is om in gedagte te hou 

met betrekking tot die wyse waarop Hennie blootstelling aan sintuigelike ervarings 

gehad het tydens hierdie studie. Tegnieke word beskou as voorafbeplande oefeninge 

wat met ’n spesifieke doelwit uitgevoer word. Eksperimente groei egter vanuit die 

interaksie tussen die kliënt en terapeut en is slegs moontlik binne ’n sterk terapeutiese 

verhouding. Die navorser het dikwels gebruik gemaak van tegnieke soos beskryf in 

bylaag 3, om sensoriese bewustheid by Hennie te verhoog. Selfs wanneer daar van 

eenderse tegnieke gebruik gemaak is, was die uitkoms van die oefeninge nooit 

voorspelbaar of dieselfde nie. Die gebruikte tegniek is telkens benut vanuit die 

eksperiment van die oomblik en die interaksie tussen die navorser en Hennie op daardie 

stadium, ten einde binne die betrokke sessie aan Hennie se spesifieke behoefte te kon 

voldoen. Vergelyk byvoorbeeld 3.3.4.2 en 3.3.5.2 waar dieselfde sensoriese 

bewustheidstegniek benut is. Deurdat die navorser by die kind se proses kon bly en die 

eksperiment van die oomblik kon benut, het beide oefeninge aan Hennie die geleentheid 

gebied om verskillende onvoltooide emosies te identifiseer en bewustelik te verken.  

 

Reynolds (2005:158) stel voorts dat dit belangrik is vir die Gestaltterapeut om vertroue 

te hê in die kind se innerlike vermoë om te groei tot ‘n geïntegreerde en funksionele 

organisme. Ten opsigte hiervan is die navorser van mening dat die blootstelling aan 

sintuiglike belewenisse ’n baie belangrike invloed gehad het op die versterking van 

Hennie se selfgevoel en die opbou van sy egokrag wat hom bemagtig het om 

selfondersteunend te funksioneer. 

 

3.4.3 Proses (Vergelyk 2.5.3) 
Namate die kind se bewustheid aangaande sy eie proses verhoog, is hy toenemend in 

staat om homself te aanvaar en verantwoordelikheid vir sy keuses te neem (Blom, 

2004:53). Die navorser is van mening dat hierdie stelling bevestig is namate die 

terapeutiese proses gevorder het en Hennie groter bewustheid en insig ten opsigte van 

sy proses kon toon. Dit het hom in staat gestel om aanpassings te maak in sy beskouing 
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van homself, sowel as in sy kontak met ander mense. Vergelyk onder andere 3.3.4.3 

waar Hennie insig daarin toon dat die kern van sy identiteit nie geleë is in sy skolastiese 

prestasie nie. In 3.3.6.3 word ook beskryf hoe Hennie self tot insig kom hoedat sy wyse 

van kontakmaking met ander belangrike persone in sy lewe hom benadeel en hy besef 

dat hy alleen daarvoor verantwoordelik is om aanpassings ten opsigte daarvan te maak. 

 

In die verband verduidelik Corey (2005:203) dat dit vir die kliënt min waarde het 

wanneer ’n terapeut die kliënt se gedrag namens hom probeer interpreteer en 

verduidelik. Die kliënt kom tot groter selfinsig wanneer hy self tot die ontdekking kom 

van sy eie proses en wyse van funksionering deur middel van sy bewuste belewenis van 

die terapeutiese verhouding. 

 

Die navorser is van mening dat hierdie insig in sy eie proses Hennie in staat gestel het 

om aanpassings te maak in sy wyse van funksionering. Daardeur is hy bemagig om sy 

selfgevoel te versterk en toenemend selfondersteunend te funksioneer. 

 

3.4.4 Projeksie (Vergelyk 2.5.4 ) 

Oaklander (1997:302-303) beskryf hoe dit soms vir kinders noodsaaklik is om herhalend 

en op verskillende wyses uitdrukking aan hul emosie en onderliggende onvoltooidhede 

te gee. Ter verduideliking daarvan meld Prochaska en Norcross (1999:171) dat die 

mees belangrike onvoltooide Gestalt herhalend die voorgrond sal betree ten einde 

afsluiting daarvoor te vind. 

 

Hennie is gedurende die terapeutiese proses verskillende geleenthede gebied om deur 

middel van projeksie uitdrukking te gee aan sy bang-gevoel. Hy het telkens gebruik 

gemaak van verskillende mediums. In 3.3.2.2 het Hennie gebruik gemaak van klei om 

sy bang-gevoel uit te beeld, wat hy op daardie stadium direk gekoppel het aan die skool-

opset. Daarteenoor het Hennie in 3.3.3.2 gebruik gemaak van ’n tekening om sy bang-

gevoel uit te beeld, waar hy dit gekoppel het aan vrees dat hy nie weer sy pa sou sien 

nie. 

 

Sowel Geldard en Geldard (2005:97) as Oaklander (1988:55) is dit eens dat dit nie 

noodwendig vir die kind nodig is om die emosie wat hy geprojekteer het te eien nie. 
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Soms is dit voldoende dat die kind op daardie oomblik slegs uiting kan gee aan dit wat 

hy nog nie gereed is om bewustelik te eien nie. Dit is volgens hierdie skrywers ook 

belangrik dat die terapeut die weerstand wat die kind op daardie oomblik toon 

respekteer. Tydens die terapeutiese proses het Hennie ook oomblikke van weerstand 

getoon (vergelyk 3.3.3.3). Die navorser was ten tye daarvan sensitief vir die weerstand 

wat Hennie getoon het, en het dan telkens ’n aktiwiteit voorgestel wat Hennie se 

selfgevoel asook die terapeutiese verhouding versterk het. 

 

Die projeksies wat Hennie gemaak het en sy gereedheid om dit te verken, is vir die 

navorser grootliks aanduidend van die fases van terapie, soos geïdentifiseer deur Perls 

(vergelyk 2.4.2), waardeur Hennie beweeg het. Prochaska en Norcross (1999:169) stel 

dit dat die kind in die valse laag grootliks funksioneer in die rol wat hulle dink ander 

mense van hulle verwag. In hierdie geval het Hennie sy bang-gevoel in sessie twee baie 

fisies uitgebeeld in terme van dit waarvoor hy bang was, naamlik om skool toe te gaan. 

Gedurende die sessie het dit duidelik geword dat Hennie sy prestasiegedrewenheid as 

deel van sy ideale self beskou (vergelyk 3.3.2.3), en dat hy daardeur die rol wat hy self 

geskep het en valslik geglo het dat ander dit van hom verwag, probeer vervul het. 

 

In sessie drie het Hennie ‘n projeksie gemaak ten opsigte van sy vrees dat hy dalk nooit 

weer sy pa sou sien nie. Hy het geïdentifiseer daarmee dat hy bang was dat hy nooit 

weer kontak met sy pa sou hê nie, maar het weerstand getoon om dit enigsins verder te 

verken. Blom (2004:36, 37) stel in verband daarmee dat die kind in die fobiese laag ‘n 

groot mate van angstigheid kan beleef, asook dat die kind geneig is om weerstand te 

toon in die impasse. Gedurende sessie vier was Hennie deur middel van die projeksie 

bereid om sy onvoltooide emosies ten opsigte van sy pa in diepte te verken en 

bewustelik te eien. Hy was egter nie daartoe in staat om enige alternatiewe te 

identifiseer om sy emosies te hanteer nie, en het dus volgens die navorser se mening 

steeds binne die impasse laag gefunksioneer (vergelyk 3.3.4.3). 

 

Sessies vyf en ses is benut om Hennie se selfgevoel te verder te versterk en sy egokrag 

op te bou. Gedurende die sessies het hy meer energie getoon, maar was nie daartoe in 

staat om sy onvoltooide emosies ten opsigte van sy pa in diepte te verken nie. In sessie 

sewe het Hennie weer ’n projeksie gemaak van sy hunkering na sy pa se 

teenwoordigheid, en dit dadelik geëien. Sowel Blom (2004:38) as Prochaska en 
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Norcross (1999:190) meld dat die kind binne die implosiewe laag min energie het om 

homself los te maak van die impasse, alhoewel hy moontlik gereed is om met nuwe 

gedrag te begin eksperimenteer. Waar Hennie aanvanklik nie oor genoegsame egokrag 

beskik het om alternatiewe te kon identifiseer om afsluiting te vind vir sy onvoltooide 

behoefte nie, was hy later bereid om te erken dat die oplossing in homself opgesluit lê 

(vergelyk 3.3.7.2). Daardeur het Hennie gedurende sessie sewe getoon dat hy reeds 

besig was om te eksperimenteer met nuwe denkpatrone ten opsigte van sy onvoltooide 

behoeftes en hy was dus gereed om homself los te maak van die impasse. 

 

Die hele terapeutiese proses tot op hierdie punt was daarop gerig om Hennie te 

bemagtig om sy selfgevoel te versterk en egokrag op te bou ten einde hom in staat te 

stel om deur die terapeutiese fases te kon werk. Tydens sessie agt was Hennie tot so ’n 

mate in staat om sy egokrag en versterkte selfgevoel te benut, dat hy kon identifiseer 

wat hy as deel van homself sien en waarvan hy hom distansieer met betrekking tot die 

paniekaanval. Hennie het tydens die terapeutiese proses bewustheid bereik van sy 

onderdrukte emosies ten opsigte van sy pa. Daardeur is hy bemagtig om met nuwe 

denkpatrone en gedrag te eksperimenteer ten einde afsluiting te vind vir daardie 

emosies. Alhoewel Hennie homself op daardie stadium kon losmaak van die impasse, 

was hy nog nie gereed om die paniekaanval met homself te integreer nie en het hy 

steeds in die implosiewe fase gefunksioneer. 

 

Volgens die navorser het Hennie binne die eksplosiewe fase begin funksioneer tydens 

sessies nege en tien. Blom (2004:40) stel dit dat wanneer die kind bewustheid van sy 

proses van funksionering bereik het en verantwoordelikheid vir sy gedrag en emosies 

aanvaar, hy gereed is om nuwe wyses van behoeftebevrediging toe te pas en derhalwe 

binne die eksplosiewe fase beweeg. Wanneer die kind op hierdie vlak funksioneer, is dit 

gewoonlik ook ’n aanduiding daarvan dat die kind gereed is om terapie te termineer. 

Hennie was in die sessies gereed om homself as ’n geïntegreerde geheel waar te neem 

en hy het, namate die terapeutiese proses gevorder het, toenemend 

verantwoordelikheid vir sy eie gedrag en bevrediging van sy behoeftes begin aanvaar 

wat aanduidend is van selfondersteuning (vergelyk 3.3.9.3 en 3.3.10.3). 
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3.4.5 Alternatiewe (Vergelyk 2.5.5) 
Schoeman (2004b:175) asook Geldard en Geldard (2005:121) verduidelik dat dit 

belangrik is dat die kind sy eie alternatiewe identifiseer en nie deur die terapeut 

voorgesê word nie. Die kind sal ook slegs in staat wees om ‘n alternatief deur te voer 

wanneer hy dit self geïdentifiseer het. Gedurende die terapeutiese proses was die 

navorser sensitief daarvoor om Hennie te ondersteun om alternatiewe te identifiseer, 

maar slegs wanneer hy daarvoor gereed was en alternatiewe wat hyself geïdentifiseer 

het is aangemoedig (vergelyk 3.3.1.2). 

 

Oaklander (1997:302) meld dat die meeste kinders ‘n gebrek aan beheer oor hul lewe 

ervaar. Deur Hennie te ondersteun om werkbare alternatiewe te identifiseer en aan hom 

die keuse te bied om sy situasie te beheer deur ‘n gepaste alternatief deur te voer, was 

volgens die navorser van groot waarde vir die ontwikkeling van sy selfgevoel. In sessie 

een (vergelyk 3.3.1.2) het Hennie byvoorbeeld selfstandig alternatiewe identifiseer wat 

hom kon ondersteun om by die skool teenwoordig te wees sonder om enige angs te 

ervaar. Die alternatiewe wat Hennie kon identifiseer is ook daadwerklik benut om hom te 

bemagtig om sy angs ten opsigte van die skoolopset te oorkom (vergelyk 3.3.2.2 en 

3.3.3.2). 

 

Die navorser is van mening dat namate die terapeutiese proses gevorder het, Hennie 

toenemend in staat was om selfstandig alternatiewe te identifiseer en keuses uit te 

oefen wat hom in staat gestel het om selfondersteunend te funksioneer. In sessie vier 

het Hennie byvoorbeeld gemeld dat hy eerder tuis wou bly (in kontak met sy innerlike 

behoefte), maar dat hy gekies het om skool toe te kom sodat hy die navorser kon sien 

(in kontak met sy omgewingsondersteuning). In die verband stel Reynolds (2005:161) 

dit dat die kind effektief funksioneer wanneer hy in kontak is met sy innerlike behoeftes, 

sowel as met sy omgewing. Daardeur het Hennie getoon dat hy wel alternatiewe kan 

oorweeg en benut wat hom bemagtig om selfondersteunend te funksioneer. 

 

3.4.6 Klarifikasie (Vergelyk 2.5.6) 
Vir die navorser hou die proses van klarifikasie nou verband met die vaardigheid van 

refleksie en behels dit dat die terapeut aan die kind reflekteer wat byvoorbeeld uit sy 

gedrag waargeneem kan word en terselfdertyd aan die kind klarifiseer waar dit in sy 
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lewe inpas. In die opsig stel Geldard en Geldard (2005:96) dit dat refleksie dikwels die 

kind se bewustheid verhoog ten opsigte van emosies wat hy probeer vermy het. In 

aansluiting hierby verduidelik Schoeman (2004b:176) dat klarifikasie die kind help om 

makliker tot insig te kom in sy eie problematiek wanneer dit deur die terapeut 

gereflekteer word. In die verband meld Oaklander (1988:23) egter dat dit noodsaaklik vir 

die Gestaltspelterapeut is om alle interpretasies van die kind se gedrag met hom te 

verifieer en nie bloot aannames daaroor te maak nie. 

 

In hierdie studie het die navorser dikwels van klarifikasie gebruik gemaak om Hennie te 

ondersteun om tot bewustheid en insig te kom ten opsigte van sy proses en denkwyses. 

Vergelyk byvoorbeeld 3.3.9.2 waar die navorser ’n vergelyking gebruik het om aan 

Hennie sy werklike karaktereienskappe (wat hy self geïdentifiseer het) te reflekteer en in 

verhouding daarmee te klarifiseer waar sy ”bang-gevoel” en ander emosies in sy lewe 

inpas. Die navorser is van mening dat deur gebruik te maak van klarifisering Hennie 

bemagtig is om sy situasie te herformuleer, beheer daaroor te neem deur sy denkwyse 

daaroor aan te pas en dus daardeur te kon groei tot selfondersteunende gedrag. 

 

3.4.7 Bemagtiging (Vergelyk 2.5.7) 
In hierdie studie het die navorser gelyktydig klem gelê op fisiese- en emosionele- 

bemagtiging van die deelnemer. Fisiese bemagtiging het in elke sessie plaasgevind 

deur aan Hennie keuses te bied (waar hy wil sit, keuse van mediums, ensovoorts) en 

geleentheid vir hom te skep om binne die terapeutiese situasie beheer uit te oefen 

(watter aktiwiteit gevolg word, wie die eerste beurt moet neem, ensovoorts). Die fisiese 

uitoefening van keuses en ’n gevoel van beheer dra volgens Oaklander (2003:148) baie 

daartoe by om die kind innerlik sterk te maak. 

 

Emosionele bemagtiging vind volgens die navorser hoofsaaklik plaas deur die kind te 

bemagtig om ’n sterk selfgevoel te ontwikkel en sy egokrag te versterk, en dit het 

deurlopend in die terapeutiese proses plaasgevind. Oaklander (2003:148) merk in 

aansluiting daarby op dat bemagtiging van die kind se selfgevoel behels dat die kind 

homself moet ken. Sensoriese bewustheidsaktiwiteite, bewustheid van sy eie proses, 

bemagtigende stellings aangaande homself en selfvertroetelings-aktiwiteite het volgens 
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die navorser daartoe bygedra dat Hennie ’n sterk selfgevoel kon ontwikkel en sy 

egokrag kon versterk ten einde selfondersteunend te kan funksioneer. 

 

3.4.8 Evaluering (Vergelyk 2.5.8) 
Volgens Schoeman (2004b:178) dra evaluering daartoe by om aan die kind insig te 

verleen in sy terapeutiese vordering, asook te identifiseer wat hy in die toekoms verwag 

vanuit die terapeutiese proses. In die eerste sessie (vergelyk 3.3.1.2) het Hennie met 

ondersteuning van die navorser vir homself ’n terapeutiese roetekaart opgestel. 

Daardeur het hy sy eie doelwitte vir die terapeutiese proses vasgestel. Die navorser het 

hierdie roetekaart deurlopend in opvolgende terapeutiese sessies benut ten einde 

Hennie te bemagtig met wat hy reeds in terapie bereik het, en saam met Hennie te 

evalueer waar hy homself in die terapeutiese proses bevind.  

 

3.4.9 Selfvertroeteling (Vergelyk 2.5.9) 

Beide Oaklander (1999:311, 2003:150) en Schoeman (2004b:179) lê baie klem op die 

rol van selfvertroeteling ten einde die kind te ondersteun om geïntegreerd te 

funksioneer. Binne die terapeutiese proses, (gewoonlik ter afsluiting van die sessie) het 

die navorser doelbewus in elke sessie ‘n aktiwiteit ingesluit wat Hennie kon geniet en 

gebruik om sy balans te herstel en om sy selfwaarde te verhoog. In sessie vier (vergelyk 

3.3.4.2) het Hennie byvoorbeeld voorgestel om vir homself ‘n rooster op te stel van 

verskillende aktiwiteite wat hy geniet en kan benut om weer goed te voel wanneer hy 

moedeloos of bang voel. Die navorser is daarom van mening dat die oogmerk van 

selfvertroeteling suksesvol in die terapeutiese proses toegepas is, en ‘n belangrike 

bydrae gelewer het ten einde Hennie te bemagtig om selfondersteunend te funksioneer. 

 

3.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die benutting van Gestaltspelterapie beskryf met die fokus op 

aspekte van selfondersteundende gedrag by die kind in die middelkinderjare. Tien 

terapeutiese sessies is empiries beskryf en geassesseer, waarna die volledige 

terapeutiese proses aan die hand van die Schoeman-model, (soos uiteengesit in 

Hoofstuk 2), geëvalueer is. In die volgende hoofstuk word die gevolgtrekkings wat vanuit 
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die empiriese inligting gemaak is, weergegee. Aanbevelings ten opsigte van die 

toepassing  van  selfondersteuning  sowel  as  aspekte  wat verdere navorsing regverdig  

word ook bespreek. 
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            HOOFSTUK 4 

Samevatting en gevolgtrekking van navorsingsbevindinge 

 

4.1 INLEIDING 

Deur middel van ’n intrinsieke enkelgevallestudie is die benutting van Gestaltspelterapie, 

met die spesifieke fokus op selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare verken 

en beskryf. In hierdie hoofstuk word aangedui tot watter mate die doel en doelwitte wat 

aan hierdie studie gestel is bereik is ten einde die navorsingsvraag te beantwoord. 

 

4.2 DOELSTELLING VAN DIE STUDIE 
Die doelstelling van die studie het die volgende behels: 

om die benutting van Gestaltspelterapie, met die fokus op selfondersteuning by 

die kind in die middelkinderjare, te verken en te beskryf. 

 

Om hierdie doelstelling te kon bereik, het die navorser ten eerste ’n kennisbasis 

opgebou deur middel van onderhoudvoering met kundiges en die uitvoering van ’n 

literatuurstudie. Daarna is kwalitatiewe empiriese data deur middel van 

ongestruktureerde onderhoude ingesamel ten einde die benutting van 

Gestaltspelterapie, met die fokus op selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare, te verken en te beskryf.  

 

4.3 DOELWITTE VAN DIE STUDIE 
Die doelwitte vir die studie (vergelyk 1.2) is benut om die rigting van die studie te lei. Die 

doelwitte vir hierdie studie en die wyse waarop dit bereik is, word vervolgens afsondelik 

bespreek: 

 

• Om ’n literatuurstudie te onderneem waarin die begrippe kind, 

Gestaltspelterapeutiese benadering, selfondersteuning en spelterapeutiese 

proses omskryf is. 

Vanuit die literatuurstudie (vergelyk Hoofstuk 2) kon die navorser ‘n beter begrip vorm 

van die behoeftes, leefwêreld en ontwikkelingstake van die kind in middelkinderjare. Die 
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konsep van Gestaltspelterapie is vervolgens deur die navorser gedefinieer as die wyse 

waarop spelterapie toegepas word binne die Gestaltbenadering. Die konsep van 

selfondersteuning binne die Gestaltkonteks is ook beskryf waardeur die navorser tot 

insig gekom het ten opsigte van die wyse waarop selfondersteuning aansluiting vind by 

die kind in die middelkinderjare en die Gestaltbenadering. Ten slotte is die 

Gestaltspelterapeutiese proses as die raamwerk waarbinne hierdie studie plaasgevind 

het, in diepte beskryf. 

 

• Om ‘n empiriese studie uit te voer deur gebruik te maak van ongestruktureerde 

onderhoudskedule ten einde die benutting van Gestaltspelterapie met die fokus 

op selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare, te verken. 

Die empiriese studie het plaasgevind deur gebruik te maak van ’n intrinsieke 

enkelgevallestudie van ’n kind in die middelikinderjare wat die Gestaltspelterapeutiese 

proses onder begeleiding van die navorser deurloop het. Ongestruktureerde 

onderhoude is gebruik om die manifestering van die deelnemer se vermoë tot 

selfondersteuning te verken. Vir hierdie doeleindes is tien terapeutiese sessies met die 

deelnemer deurloop. 

 

• Om na afloop van die data-insameling, data-analise waar te neem ten einde die 

benutting van Gestaltspelterapie met die fokus op selfondersteuning by die 

deelnemer te beskryf, terwyl literatuurkontrole deurentyd uitgevoer word. 

Die data is ingesamel deur elke terapiesessie met die deelnemer op video vas te lê en 

gebruik te maak van veldnotas. Na afloop van die terapeutiese proses is elke sessie op 

video vergelyk met die meegaande veldnotas en is spesifieke waarnemings ten opsigte 

van die deelnemer se verbale en nie-verbale kommunikasie gemaak. Die inligting in 

verband met elke sessie is daarna geanaliseer waarna dit volledig in Hoofstuk 3 

bespreek is in terme van aspekte wat verband hou met die deelnemer se vermoë tot 

selfondersteuning. Ten einde empiriese data te verifieer is daar voorts ook deurentyd 

van toepaslike literatuurkontrole gebruik gemaak.  

 

• Om tot gevolgtrekkings te kom en aanbevelings oor die benutting van 

Gestaltspelterapie ten opsigte van selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare te maak.  
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In hierdie hoofstuk bespreek die navorser die gevolgtrekkings wat gemaak is ten opsigte 

van die navorsingsbevindige. Aanbevelings word ook gemaak rakende die benutting van 

Gestaltspelterapie ten opsigte van selfondersteuning wat toepaslik is vir terapeute 

betrokke by kinders in spelterapie. Aanbevelings ten opsigte van aspekte rakende 

selfondersteuning wat verdere navorsing regverdig is ook geïdentifiseer. 

 

4.4 NAVORSINGSVRAAG 
Die studie is binne die kwalitatiewe navorsingsbenadering uitgevoer, waaruit die 

volgende navorsingsvraag geformuleer is: 

Hoe kan die Gestaltspelterapeutiese proses benut word ten einde die konsep 

selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare te verken?  

 

Na afloop van die data-analise kon die navorsingsvraag beantwoord word, aangesien 

die empiriese data getoon het dat verskeie beginsels en konsepte van 

Gestaltspelterapie benut kan word in die verkenning van selfondersteuning by die kind 

in die middelkinderjare. Die navorser is van mening dat die Gestaltspelterapeutiese 

proses op sigself daarop gerig is om selfondersteuning by die kind te bevorder. Die 

volgende aspekte binne die Gestaltspelterapeutiese proses was veral van belang binne 

hierdie studie en ten opsigte van die spesifieke deelnemer se manifestering van 

selfondersteuning, en word kortliks weergee: 

 

Volgens die navorser kon die deelnemer se vermoë tot selfondersteuning slegs vanuit 

die I-thou terapeutiese verhouding verken word. Binne die veiligheid van die verhouding 

is die deelnemer aangemoedig om sy eie proses te leer ken en bewushteid van die 

onvoltooidhede in sy lewe te bereik. Ten einde in staat te wees om die onvoltooidhede 

funksioneel in sy lewe te kon integreer, was dit noodsaaklik dat die deelnemer se 

selfgevoel en egokrag versterk word. Dit is onder andere bereik deur die deelnemer se 

bewustheid ten opsigte van sy proses, liggaam, emosies, kontak en sensoriese 

ervarings te verhoog. Daardeur is die deelnemer bemagtig om deur middel van 

projeksies bewustheid te bereik van onvoltooidhede in sy lewe en verantwoordelikheid 

te begin aanvaar vir die vervulling van sy eie fisiese, sowel as sy emosionele behoeftes. 

 



 

 107 

Deurdat die deelnemer se selfgevoel versterk is en sy egokrag toegeneem het namate 

die terapeutiese proses gevorder het, was hy verder ook bemagtig om 

verantwoordelikheid te aanvaar vir die identifisering en toepassing van alternatiewe ten 

einde op ’n selfondersteunende wyse die onvoltooidhede in sy lewe tot afsluiting te 

bring. Vir die spesifieke deelnemer aan die studie was die wete dat hy oor keuses 

beskik en ’n mate van beheer kon uitoefen oor die situasie ’n belangrike komponent van 

selfondersteuning. Die navorser het deurentyd gebruik gemaak van toepaslike 

klarifikasie en evaluering ten einde die deelnemer in staat te stel om dit wat in die 

terapeutiese proses gebeur te begryp en te kan integreer.  

 

In die terapeutiese proses was dit vir die deelnemer ook baie waardevol om die konsep 

van selfvertroeteling met homself te kon integreer ten einde in staat te wees om 

selfondersteunend te kon funksioneer. Teen die einde van die terapeutiese proses was 

die deelnemer in staat tot organismiese selfregulering deurdat hy op ’n funksionele wyse 

sy omgewingsondersteuning kon benut en selfondersteunend in sy behoeftes kon 

voorsien. 

 

4.5 NAVORSINGSBEVINDINGE 
In die empiriese ondersoek is gebruik gemaak van ‘n enkelgevallestudie waardeur die 

Gestaltspelterapeutiese proses in diepte verken en beskryf kon word met spesifieke 

fokus op selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare. Die deelnemer aan die 

gevallestudie was ‘n twaalfjarige seun wat vir terapie verwys is as gevolg van ‘n 

paniekaanval. 

 

Volgens die navorser het die deelnemer tydens die aanvang van die terapeutiese 

proses grootliks binne die valse laag gefunksioneer ten opsigte van sy proses. Hy het 

oor min egokrag beskik, sy energievlak was baie laag en sy emosies baie wispelturig. 

Die deelnemer het ‘n onseker selfgevoel openbaar en was nie gereed om sy onvoltooide 

behoeftes en emosie ten opsigte van sy paniekaanval bewustelik te identifiseer nie. 

(vergelyk 3.3.2.3). 

 

Vanuit die aard van Gestaltspelterapie is daar in die opvolgende terapeutiese sessies 

met die deelnemer baie klem gelê op die versterking van sy selfgevoel ten einde die 
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deelnemer te bemagtig om bewustheid van sy eie proses te verhoog en in staat te wees 

om sy eie behoeftes te kan identifiseer (vergelyk 3.3.3.3 en 3.3.4.3). Die versterking van 

die deelnemer se selfgevoel kon slegs plaasvind binne die sterk terapeutiese 

verhouding tussen die navorser en deelnemer. Vanuit die vertroue tussen die navorser 

en die deelnemer kon die eksperiment van die oomblik optimaal benut word. Daardeur 

is die deelnemer bemagtig om insig in sy eie proses te verkry deur veral die benutting 

van sy sensoriese bewustheid, wat die deelnemer bemagtig het om deur die valse en 

fobiese laag van sy proses te kon beweeg. Hy het bewustheid bereik van die aspekte 

buite homself waaraan hy binne die valse laag kon vashou ten einde ’n selfgevoel te 

skep wat nie berus op sy ware inherente self nie. 

 

Deur die versterking van sy selfgevoel is die deelnemer tot so ‘n mate bemagtig dat hy 

gereed was om die onvoltooide behoeftes en emosies wat betrekking gehad het op sy 

angstoestand bewustelik te identifiseer. Die gebruik van projeksie binne die 

Gestaltspelterapeutiese proses het dit vir die deelnemer moontlik gemaak om sy 

onvoltooidhede tot bewustheid te bring. Die deelnemer was vir ‘n tyd vasgevang in die 

impasse ten opsigte van hierdie onvoltooidhede aangesien hy nie oor voldoende 

egokrag beskik het om alternatiewe hantering daarvan te identifiseer nie (vergelyk 

3.3.5.3, 3.3.6.3 en 3.3.7.3). Terselfdertyd was die deelnemer in staat om groter 

bewustheid van sy proses te bereik en deur die implosiewe fase ten opsigte van sy 

proses te groei. Deur die deelnemer se toenemende bewustheid van sy eie proses en 

inherente self, is hy bemagtig om sy eie behoeftes te kon identifiseer en keuses uit te 

oeften ten einde dit sinvol te bevredig (vergelyk 3.3.6.3, 3.3.7.3 en 3.3.8.3). 

 

Hier blyk dit duidelik dat die fases van die terapeutiese proses soos deur Perls (vergelyk 

2.4.1) geïdentifiseer, gelyktydig plaasvind ten opsigte van verskillende aspekte van die 

individu wat aangespreek word tydens terapie. Deurdat die deelnemer in die studie in 

staat was om deur die implosiewe te beweeg ten opsigte van sy proses en daardeur tot 

groter selfinsig te kom, het dit hom ondersteun om mettertyd ook deur die impasse te 

beweeg ten opsigte van die onvoltooidhede met betrekking tot sy paniekaanval. Die 

komponente van die Gestaltspelterapeutiese proses vloei in ondersteuning daarvan ook 

uiteraard ineen en is benut om by die deelnemer en sy behoefte op daardie oomblik aan 

te pas. Wanneer die deelnemer weerstand getoon het en nie gereed was om sy 

projeksies te kon eien nie, kon die navorser klem verskuif na aktiwiteite wat die 
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terapeutiese verhouding versterk het of wat selfvertroeteling aan die deelnemer kon bied 

(vergelyk 3.3.3.2). 

 

Teen die einde van die terapeutiese proses was die deelnemer toenemend gereed om 

die onvoltooide behoeftes en emosies wat met die angs gepaard gegaan het en die 

oorsaak daarvan was, bewustelik te identifiseer, in sy lewe te integreer en as ‘n 

holistiese entiteit te funksioneer (vergelyk 3.3.8.2 - 3.3.8.3, 3.3.9.3 en 3.3.10.3). Deur die 

aard van die Gestaltspelterapeutiese proses is die deelnemer deurentyd aangemoedig 

om bewustheid van sy proses te verhoog. Daardeur is die deelnemer bemagtig en sy 

selfgevoel tot so ‘n mate versterk, dat hy voldoende egokrag kon opbou om gereed te 

wees om verantwoordelikheid vir sy eie behoefte-bevrediging te aanvaar. Deurdat die 

deelnemer in staat gestel is om sy behoeftes te identifiseer, die verantwoordelikheid te 

neem om self sy behoeftes te vervul en te kan onderskei watter 

omgewingsondersteuning beskikbaar is om hom te help in die proses, was hy in staat 

gestel om selfondersteunend te kan funksioneer binne die eksplosiewe fase ten opsigte 

van die onvoltooidhede met betrekking tot sy angstoestand.  

 

Die drie hoofdoelstellings van Gestaltspelterapie (vergelyk 2.4) is ineenvervleg en vul 

mekaar aan om selfondersteuning by die kind te bevorder. Die navorser is van mening 

dat die proses van Gestaltspelterapie as sodanig grootliks bydra om die kind in die 

middelkinderjare te begelei tot selfondersteuning. Hierdie aanname van die navorser 

word bevestig deur die in-diepte beskrywing van die gevallestudie binne hierdie studie 

waaruit geblyk het dat selfondersteuning spontaan ‘n sentrale fokus inneem binne die 

Gestaltspelterapeutiese proses by die kind in die middelkinderjare. 

 

4.6 AANBEVELINGS 

4.6.1 Terapeutiese aanbevelings 

Vanuit die navorsingsbevindinge maak die navorser die volgende aanbevelings ten 

opsigte van Gestaltspelterapie wat fokus plaas op selfondersteuning by die kind in die 

middelkinderjare: 

• Vanuit die aard van Gestaltspelterapie is daar nie ‘n vaste patroon of resep wat 

bloot nagevolg of gereproduseer kan word ten opsigte van elke kind wat aanmeld 

vir terapie nie. Dit is daarom belangrik dat die terapeut ten eerste elke kind se 
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unieke proses deeglik sal leer ken ten einde in ‘n sterk terapeutiese verhouding 

tot die kind te staan waarin onvoorwaardelike aanvaarding aan die kind oorgedra 

kan word. 

• Vir die terapeut wat daarop gefokus is om selfondersteuning by die kind te 

bewerkstellig, is dit belangrik om die kind se selfgevoel te definieer. Indien die 

kind nie ‘n sterk selfgevoel openbaar nie, sal dit vir hom problematies wees om sy 

eie behoeftes te identifiseer vanweë sy onvermoë om ‘n grens tussen homself en 

dit buite homself te trek. Aspekte waaraan die terapeut aandag kan gee, behels 

verhoging van die kind se bewustheid ten opsigte van sy eie proses, sy voor- en 

afkeure asook sy innerlike karaktereienskappe. 

• Die kind moet deur die terapeut gelei word om ‘n besef van oorsaak en gevolg te 

ontwikkel. Wanneer die kind se selfgevoel genoegsaam versterk is en hy self 

keuses uitoefen, is dit belangrik dat hy verantwoordelikheid aanvaar vir sy keuses 

ten einde selfondersteunend te kan funksioneer. 

• Vir die deelnemer in hierdie studie was dit veral belangrik om ‘n gevoel van 

beheer te hê wat hom sou bemagtig het om sinvolle keuses uit te oefen. 

Weereens is dit vir die terapeut belangrik om gepaste insig in die kind se proses 

en leefwêreld te hê ten einde die kind te kan bemagtig ten opsigte van die 

aspekte wat vir die kind belangrik is en hom spesifiek kan ondersteun in sy 

proses van selfondersteuning. 

• Wanneer die kind gereed is om die onvoltooidhede in sy lewe bewustelik te 

verken, is dit vir die terapeut belangrik om die kind te ondersteun om deur die 

terapeutiese proses te werk tot gepaste afsluiting daarvoor bereik is. Indien dit 

nie gebeur nie, is daar ‘n moontlikheid dat die kind in een van die terapeutiese 

lae, byvoorbeeld die impasse, bly vassteek ten opsigte van die onvoltooidheid. 

Dit sal verhoed dat die kind groei tot selfondersteuning en in staat sal wees om sy 

eie behoeftes te bevredig ten opsigte van die onvoltooidheid en gepaardgaande 

aspekte in sy lewe. 

• Volgens die navorser is dit belangrik dat die kind deur die terapeut gehelp word 

om beskikbare ondersteuning vanuit sy leefwêreld te identifiseer. Aangesien die 

kind se afhanklikheid ten opsigte van sy omgewing gekoppel is aan sy vlak van 

ontwikkeling, gaan elke kind verskillende behoeftes koester ten opsigte van sy 

omgewingsondersteuning. Die terapeut behoort die kind te ondersteun om sy 
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omgewingsondersteuning bewustelik te benut, en ook bewus te wees tot watter 

mate hy in staat is om selfondersteunend te kan funksioneer. 

 

4.6.2 Aanbevelings ten opsigte van verdere navorsing 
In hierdie studie is die benutting van Gestaltspelterapie met die fokus op 

selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare verken en beskryf. Aspekte binne 

die terapeutiese konteks wat verband hou met die kind se selfondersteuning is daarom 

in diepte beskryf. Daar is egter talle ander rolspelers behalwe die terapeut in die kind se 

lewe wat ‘n bydrae kan lewer tot die kind se vermoë om selfondersteunend te 

funksioneer. Verdere navorsing ten opsigte van hierdie rolspelers en faktore wat 

moontlik die kind se selfondersteuning beïnvloed, kan waarde inhou vir aanbevelings 

ten opsigte van ouerleiding, die veld van die opvoedkunde sowel as die veld van 

sielkunde.  

 

Binne hierdie studie is gebruik gemaak van ‘n intrinsieke enkelgevallestudie. Algemene 

aspekte rakende selfondersteuning, asook aspekte ten opsigte van die spesifieke 

deelnemer, is in diepte verken en beskryf. Dit is egter moontlik dat daar verdere 

spesifieke aspekte geïdentifiseer kan word indien navorsing ten opsigte van 

selfondersteuning na meer deelnemers in die middelkinderjare uitgebrei word. 

 

Die studie was afgebaken om slegs die kind in die middelkinderjare te betrek. Die wyse 

waarop die kind selfondersteunend funksioneer verskil na gelang van die kind se 

ontwikkelingsfase. Verdere navorsing wat moontlik ‘n vergelyking in die manifestering 

van die kind se selfondersteuning tydens verskillende ontwikkelingsfases maak behoort 

nuttig aangewend te kan word in alle studievelde wat betrekking het op die kind. 

 

4.7 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 
In hierdie studie is die benutting van Gestaltspelterapie met die fokus op 

selfondersteuning by die kind in die middelkinderjare in diepte verken en beskryf.  

 

Vanuit die empiriese studie blyk dit dat die Gestaltspelterapeutiese proses hom daartoe 

leen om die kind bewus te maak van sy eie unieke proses, asook die wyse waarop die 

kind se proses in sy leefwêreld manifesteer. Daardeur word die kind ondersteun om 
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moontlike onvoltooidhede in sy innerlike leefwêreld tot toepaslike afsluiting te bring en 

met homself te kan integreer. Die proses van Gestaltspelterapie bemagtig dus die kind 

om self aanpassings te maak ten opsigte van sy funksionering sodat hy sy behoeftes 

effektief kan bevredig. Wanneer die kind in staat is om verantwoordelikheid te aanvaar 

vir sy eie behoeftebevrediging, is hy gereed om selfondersteunend te funksioneer. ‘n 

Kind wat gereed is om selfondersteunend te funksioneer is minder afhanklik van 

omgewingsondersteuning en is bemagtig om sy eie inherente potensiaal en sterkte te 

benut ten einde sy leefwêreld sinvol te hanteer. 

 

4.8 SLOTGEDAGTE 
Dit is die navorser se persoonlike lewensbeskouing dat Jesaja 49:1 op elke kind van 

toepassing is: 

 “Die Here het my voor my geboorte al geroep; toe ek nog in my  

moeder se liggaam was, het Hy my op my naam genoem.” 

Gestaltspelterapie is volgens die navorser ‘n waardevolle voertuig om die kind te lei tot 

bewustheid van sy eie unieke proses en die potensiaal waarmee hy geskape is. 

Daardeur word die kind bemagtig om te besef dat hy nooit uitgelewer is aan die 

probleme in sy lewe nie maar oor ‘n onuitputlike bron van ondersteuning vanuit die 

omgewing beskik en, vanuit die navorser se lewensbeskouing, Goddelike 

ondersteuning. Die keuse berus egter by die kind self tot watter mate hy die 

verantwoordelikheid gaan aanvaar om die beskikbare ondersteuning op ‘n 

selfondersteunende wyse aan te wend ten einde sy inherente potensiaal te benut en 

werklik in volheid en oorgawe te lewe. 
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die benutting van Gestaltspelterapie. 

 

PROSEDURES 

Die deelnemer(s) aan die studie is laerskoolkinders wat vir Spelterapie na die navorser/terapeut verwys is. 

Die deelnemer ontvang Gestaltspelterapie deur die navorser/terapeut onder supervisie van Dr. J.M. Yssel. 

In alle gevalle word die terapeutiese sessies op videoband vasgelê ten einde die kwaliteit van die terapie 
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RISIKO'S VERBONDE AAN DEELNAME 
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VOORDELE 

Die studie hou geen direkte voordele vir die deelnemer in nie. Uit die aard van die studie sal die 

terapeutiese sessies in baie detail deur die navorser/terapeut verken word wat ‘n hoë kwaliteit van terapie 

aan die deelnemer sal verseker. 

 

RESPONDENT SE REGTE 

Die deelnemer mag ter enigertyd tydens die studie onttrek.  

 

FINANSIËLE VERGOEDING 

Deelname aan hierdie navorsing sal vir die deelnemer geen finansiële vergoeding inhou nie.  

 

VERTROULIKHEID 

Die identiteit van die deelnemer sal slegs bekend wees aan die navorser en die supervisor, Dr J.M. Yssel, 

wat onderneem om alle inligting vertroulik te hanteer. Daar sal nie na die deelnemer se identiteit in die 

resultate van die studie verwys word nie. Die deelnemer se identiteit sal ook nie later bekend gemaak 

word nie. Die deelnemer se deelname aan die studie sal vertroulik bly. 

 

Indien ek enige vrae rakende die studie het kan ek Mev Mia Stone persoonlik by 082 558 0683 kontak. Ek 

verstaan alle aspekte in hierdie dokument en gee as ouer met wettige toesig en beheer oor my kind 

toestemming dat hy/sy op ‘n vrywillige basis aan hierdie studie mag deelneem . 

 

 

 

Geteken te: ………………… op hierdie………. dag van ………………………… 

 

 

 

Handtekening van deelnemer se wettige ouer/voog: ...................................................... 

 

 

 

Handtekening van navorser/terapeut:   ....…………………………………… 
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BYLAAG 2 

Konsultasie met kundiges 

Daar bestaan reeds ‘n rykdom van kennis en inligting in die literatuur oor bykans elke 

denkbare studieveld. Die literatuur verteenwoordig egter ‘n beperkte gedeelte van die 

kennis wat beskikbaar is by kundiges wat elke dag in die veld werksaam is (Strydom, 

2005b:207). As agtergrondinligting met betrekking tot die benutting van die studie is 

persoonlike onderhoude met die volgende persone gevoer: 

• Me Hanna Van Aswegen – Hoof: Laerskool Balmoral 

Me Van Aswegen het baie jare se ervaring en insig om met kinders te werk. Sy is 

tans die hoof van Laerskool Balmoral, en terselfdertyd ook die Gr 1 

klasonderwyser. Sy is opgewonde oor die rol wat spelterapie kan vervul om ‘n 

kind te bemagtig en selfondersteuning te bewerkstellig. As onderwyser voel sy 

dikwels dat ‘n kind soveel meer potensiaal het as wat hy openbaar. Selfs al kan 

sy faktore identifiseer wat sy vermoed die kind verhoed om sy potensiaal te 

bereik, ervaar sy as onderwyser ‘n onvermoë om die kind effektief te ondersteun 

om sy omstandighede beter te hanteer. Me Van Aswegen het sondermeer 

toestemming verleen dat leerders vanuit Laerskool Balmoral by die studie betrek 

mag word.   

• Me Mariëtte Viljoen – Eienaar: Tina Cowley Leessentrum in Bronkhorstspruit  

Me Viljoen was ‘n grondslagfase departementshoof voordat sy met haar 

leessentrum begin het. Sy het baie ondervinding in die onderrig en leer van 

kinders – veral ook ten opsigte van remediërende onderrig. Me Viljoen ervaar 

dikwels dat remediërende onderrig alleen nie voldoende is om ‘n kind te 

ondersteun om sy eie probleme op te los en hom in staat te stel om sy energie te 

fokus op die skolastiese werk waarmee hy op daardie oomblik besig is nie. Sy 

voel dat daar definitief ‘n behoefte bestaan om kinders deur spelterapie te 

bemagtig en betrokkenes by kinders in te lig oor die aspekte van 

selfondersteuning.  

• Me Mareta Cornelissen – Arbeidsterapeut 

Me Cornelissen is baie positief oor die moontlikhede wat spelterapie bied om ‘n 

kind te bemagtig om selfondersteunend te kan funksioneer. Vanuit haar beroep is 

Me Cornelissen daarop gerig om ‘n kind te lei tot kognitiewe- en fisiese 
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selfaktualisering. Sy meen egter dat in baie gevalle die kind se onvermoë tot 

sosiale selfondersteuning net so ‘n belangrike invloed op sy skoolwerk het, maar 

dit is ‘n terrein wat sy onkundig is om aan te spreek. Persoonlik voel Me 

Cornelissen dat indien die kind ondersteun word deur Gestaltspelterapie om sy 

leefwêreld beter te hanteer, die kind beter in staat sal wees om ook baat te vind 

by wat sy het om die kind as arbeidsterapeut te bied.  

• Dr J.M. Yssel – Privaat Maatskaplike Werker (gespesialiseer in spelterapie)  

Dr Yssel is baie positief oor die waarde wat spelterapie het om die kind te 

bemagtig om sy leefwêreld beter te kan hanteer en selfondersteuning te 

bevorder. Sy ondersteun die navorser se siening dat indien die kind sy leefwêreld 

effektief kan hanteer, die kind beter in staat is om sy energie selfregulerend te 

fokus en die onderrig wat sy onderwysers aan hom bied te kan integreer. 

Onderwysers kan binne die klassituasie ook ‘n belangrike bydrae lewer tot die 

kind se vermoë om selfondersteunend te funksioneer. 

  

Dit wil uit die konsultasies met kundiges uit verskillende dissiplines voorkom dat die 

studie vanuit verskillende oorde as nuttig en waardevol beskou word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 123 

BYLAAG 3 

Sensoriese en liggaamlike bewustheidsoefeninge 

Binne die Gestaltspelterapeutiese konteks is die ontwikkeling van die kind se sensoriese 

en liggaamlike bewustheid baie belangrik in die proses waarin die kind homself as ‘n 

geïntegreerde entiteit ten opsigte van sy emosies, denke en liggaam waarneem (Blom, 

2004:98). Sensoriese en liggaamlike bewustheid kan op verskeie maniere verhoog 

word. (Vergelyk Schoeman,1996:53-53 en Blom, 2004:101-112.) In hierdie studie het 

die navorser baie klem gelê op ontspanningsoefeninge met Hennie. Die 

ontspanningsoefeninge het meestal op die volgende wyse verloop: 

• Rustige klassieke musiek is gespeel. 

• Hennie het op die mat gelê, gewoonlik op sy rug. 

• Die navorser het telkens ritmies tot tien getel tewyl Hennie begelei is om diep in- 

en dan uit te asem vir tien tellings. Die proses van asemhaling is dan vyf tot tien 

keer herhaal.  

 

‘n Liggaamlike bewustheidsoefening wat die navorser ook dikwels met Hennie gebruik 

het, was om hom te vra om spesifiek te fokus op verskillende dele van sy liggaam en 

aan die navorser te vertel hoe die liggaamsdeel voel. Die navorser het begin deur 

stelselmatig verskillende dele van Hennie se liggaam op te noem, byvoorbeeld sy kop, 

nek, skouers, arms, borskas, maag, bene en voete. Hennie is geleentheid gegun om op 

die liggaamsdeel te fokus en ‘n stelling daaroor te maak indien hy sou wou, voordat die 

volgende liggaamsdeel genoem word. Indien Hennie ongemak met ‘n liggaamsdeel 

beleef het, byvoorbeeld deur te sê sy maag styf of seer voel, is hy aangemoedig om die 

liggaamsdeel spesifiek te koester deur dit te vryf en bemagtigende stellings aangaande 

homself en die liggaamsdeel te maak. 

 

Die speletjie binne-buite gebruik die navorser gereeld om die kind se sensoriese 

bewustheid van die omgewing rondom hom te verskerp, asook om in voeling te kom met 

die kind se innerlike belewenisse op daardie oomblik. Die speletjie behels dat die eerste 

persoon ‘n stelling maak aangaande die ander persoon wat fisies (buite) waargeneem 

kan word, byvoorbeeld: “Ek sien jy het ‘n blou hemp aan”. Daarna maak dieselfde 

persoon ‘n stelling oor ‘n eie, innerlike gewaarwording (binne), byvoorbeeld: “Ek voel dat 

my nek styf is”. Daarop volg die tweede persoon se stellings ten opsigte van wat hy 
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”buite” en “binne” waarneem. Die navorser bied gewoonlik voor die aanvang van die 

speletjie aan die kind die keuse om te bepaal hoeveel beurte elkeen gaan kry om ‘n 

stelling te maak. Wanneer die beurte voltooi is kan die aktiwiteit verder benut word om 

die verskillende stellings van die kind verder te verken en deur ander mediums uit te 

beeld in projeksie. 

 

BYLAAG 4  

Skep van ‘n veilige plek 

Blom (2004:79) verduidelik dat deur die fantasie van ‘n veilige plek, die kind bemagtig 

word om vir homself ‘n ruimte te skep wat hy kan beheer. Hierdie ruimte dien as 

selfvertroeteling vir die kind, en ook as versterking van die kind se selfgevoel. 

 

Binne hierdie studie is die skep van ‘n veilige plek vir Hennie soos volg hanteer: 

• Hennie is gevra om sy oë toe te maak en te dink aan ‘n plek wat vir hom lekker, 

spesiaal en veilig is. Dit kan ‘n regte plek wees waar hy fisies al voorheen was, of 

slegs ‘n fantasieplek in sy gedagtes. 

• Hennie is aangemoedig om in sy gedagtes te sien hoe dit daar lyk en wat hy daar 

kan ruik, hoor en proe. Daarna is Hennie gevra wat hy in sy veilige plek met sy 

hande en lyf beleef, asook hoe sy hart voel wanneer hy daar is. 

• Vervolgens is Hennie gevra om sy oë oop te maak wanneer hy gereed is en die 

lekker, spesiale en veilige plek vir die navorser voor te stel met ‘n medium van sy 

keuse.  

• Hennie het gekies om met ‘n bruin inkleurpotlood te teken en het die woonkamer 

in sy ma se huis uitgebeeld. 

• Die navorser het daarop fisies aan Hennie die geleentheid gegee om deur 

fantasie sy sensoriese waarneming van sy veilige plek te kan weergee. Hennie is 

aangemoedig om ‘n beskrywing te gee ten opsigte van wat hy in sy veilige plek 

gesien, gehoor, geproe, geruik en fisies sowel as emosioneel beleef het. 

• Hennie se veilige plek en die verband daarmee met sy lewe tans is vervolgens 

bespreek. 
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BYLAAG 5  

Oaklander model 

Daar is verskeie tegnieke beskikbaar om die kind te ondersteun om sy emosies uit te 

druk binne ‘n spesifieke medium byvoorbeeld klei, verf, teken, collage, sand, 

ensovoorts. Oaklander (1988:53-60) het ‘n werksmodel saamgestel wat aangepas kan 

word tydens die gebruik van enige medium en hoofsaaklik gefokus is om die kind bewus 

te maak van homself en sy bestaan in die wêreld. Binne hierdie studie het die navorser 

telkens gebruik gemaak van verskillende aspekte binne Oaklander se werksmodel ten 

opsigte van die verskeie mediums wat Hennie gekies het om sy emosie mee uit te druk. 

Oaklander se volledige werksmodel word vervolgens kortliks beskryf:  

• Die kind kry geleentheid om te verwoord hoe hy die ervaring om met die betrokke 

medium te werk beleef het. 

• Die kind beskryf wat hy geskep het. 

• Op ‘n dieper vlak word die kind aangemoedig om uit te brei op spesifieke aspekte 

van wat hy geskep het, byvoorbeeld die gebruik van kleur en vorm. 

• Die kind word gevra om dit wat hy geskep het in die eerste persoon te beskryf as 

hyself, byvoorbeeld: “Ek is hierdie prent met strepe en lyne”. 

• Die terapeut kies dan spesifieke aspekte waarmee die kind verder kan 

identifiseer, deur byvoorbeeld te vra: “Wees die rooi strepe in die prent; wat is jou 

funksie?” 

• Wanneer die kind identifiseer met spesifieke aspekte van sy skepping, moedig 

die terapeut hom aan om dit verder te verken deur vrae te vra, byvoorbeeld: 

“Waarmee is jy besig?” “Wie is die naaste aan jou?” ensovoorts. 

• Die terapeut moedig die kind aan om verskillende aspekte van sy skepping so 

diep as moontlik te verken en bewustheid daarvan te bereik. 

• Die terapeut kan die kind aanmoedig om sekere elemente binne die skepping 

met mekaar gesprek te laat voer ten einde soveel as moontlik bewustheid te 

bewerkstellig. 

• Die kind behoort aangemoedig om word om aandag te fokus op sy eie 

kleurgebruik. Daardeur word die kind se bewustheid van wat hy gedoen het 

verhoog sonder dat hy noodwendig daaroor hoef te praat. 
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• Aandag kan ook gegee word aan iets wat ooglopend afwesig is, of opvallende 

oop spasies. 

• Die terapeut moet sensitief wees vir enige leidrade in die kind se stemtoon, 

liggaamshouding, asemhaling, ensovoorts wat onvoltooidhede in die kind se lewe 

kan blootlê. 

• Wanneer alle aspekte van die skepping in diepte verken en bespreek is, kan die 

terapeut die kind help om sy projeksie te eien deur byvoorbeeld te vra: “Voel jy 

ooit so?” “Pas dit wat jy nou gesê het ook soms in jou lewe in?” Dit is egter 

belangrik om in gedagte te hou dat dit nie noodwendig nodig is vir die kind om sy 

projeksie te eien nie. Wat hy geskep het, het reeds sy bewustheid verhoog en 

namens hom uitdrukking gegee aan dit waarvoor hy nog nie op daardie oomblik 

gereed is om in sy lewe te erken nie. 

• Wanneer die kind kan identifiseer met ‘n aspek vanuit sy skepping, word dit wat 

hy fisies geskep het eers op die agtergrond geplaas, en die geïdentifiseerde 

onvoltooidheid hanteer. 

• Dit is belangrik om by die kind se voorgrond en proses te bly en te werk met dit 

wat die kind aanbied. 
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BYLAAG 6 
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BYLAAG 7 
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BYLAAG 8 
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