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1.

LITERATUURSTUDIE

DIE ONTSTAAN VAN PSIGODRAMA

Psigodrama as terapeutiese metode is die skepping van Jacob Levy Moreno
en die oorsprong daarvan is diep gewortel in sy persoonlike geskiedenis.
Volgens legende is Moreno op 20 Mei

1892 aan boord van 'n onbekende

skip in die Swart See gebore. Volgens sy geboortesertifikaat is hy gebore op
die agtiende Mei 1889 in sy ouerhuis in Roumania (Marineau, 1989).

Moreno verbind die oorsprong van psigodrama aan 'n insident wat tydens sy
kinderjare plaasgevind het
"When I was four-and-a-half years old my parents lived in a house near
the River Danube. They had left the house on a Sunday to pay a visit,
leaving me alone in the basement of the house with neighbours'
children. The size of this basement was about three times that of an
average room. It was empty except for a huge oak table in the middle.
The children said : ' Let's play.' One child asked me: 'What?' ' I know', I
said, 'let's play God and his angels.' The children inquired: ' But who is
God?' I replied: ' I am God and you are my angels.' The children
agreed. They all declared: ' We must build the heavens first.' We
dragged all the chairs from every room in he house to the basement,
put them on the big table and began to build one heaven after another
by tying several chairs together on one level and putting more chairs
above them until we reached the ceiling. Then all the children helped
me to climb up until I reached the top chair and sat on it. There I sat
pretty. The children began to circle around the table, using their arms
as wings, and singing. Suddenly I heard a child asking me: 'Why don't
you fly?' I stretched my arms, trying it. A second later I fell and found
myself on the floor, my right arm broken." (Moreno, 1946:2)
Moreno gaan voort om hierdie belewenis as sy eerste psigodramasessie te
beskryf.

Na voltooiing van sy mediese graad in 1917 het Moreno sy belangstelling in
spontane spel voortgesit en dit het 'n hoogtepunt bereik met die opening van
die "Theatre of Spontaneity" in Vienna in 1921 . In hierdie tyd (1919 - 1925)
4

het Moreno as psigiater in Vienna gepraktiseer.

Hy het 'n lewendige

belangstelling in drama gehad .

In 1925 het Moreno verhuis na die Verenigde State. Hy het onmiddellik begin
om sy metode van psigodrama aan mede geestesgesondheidswerkers voor
te stel.

In 1929 het hy die eerste gereelde programme van grootskaalse

"oop" psigodrama in Amerika begin : die Impromptu Group Theater in
Carnegie Hall waar psigodrama-sessies drie maal per week gehou is
(Marineau , 1989).

Afgesien van die ontwikkeling en verfyning van die metode, tegnieke en teorie
van psigodrama, was Moreno tydens die laat 1920's en 1930's ook besig met
die formulering van sy teorie van sosiometrie en groep-interaksie terapie
(insluitend sosiodrama). Die teorie is veral gebaseer op Moreno se werk met
skoliere van 'n verbeteringskool - die New York State Training School for
Girls - en met die gevangenes van die Sing Sing tronk in New York
(Greenberg , 1974).

In 1936 het hy die Beacon Hill Sanatorium in Beacon, New York geopen waar
hy die eerste psigodrama teater in die VSA gebou het (Greenberg, 1974). In
1937 het hy die wetenskaplike tydskrif "Sociometry, a Journal of Interpersonal
Relations" van stapel gestuur.

In die 1930's het Moreno ook sy eerste

universiteitskursusse oor psigodrama aangebied . In 1941 is 'n psigodrama
teater (wat gemodelleer is op die een by Beacon Hill) gebou by die St.
Elizabeth Hospital in Washington en in 1942 is die Institute of Psychodrama
in New York geopen.

In dieselfde jaar is die Society of Psychodrama and

Group Psychotherapy (tans American Society of Group Psychotherapy and
Psychodrama) gestig met Moreno as president van die vereniging.

Die

vereniging se joernaal Sociatry (drie maal hernoem en nou Journal of Group
Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry) is in 1947 vir die eerste maal
uitgegee.
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Moreno het sy werk in die veld van onder andere psigodrama voortgesit tot
en met sy dood in 1974. Tans gaan die ontwikkeling en uitbreiding van
psigodrama voort in die werk van talle aanhangers van die terapeutiese
metode.

Moreno het 'n groot impak gehad op die gebied van groepterapie, hoewel
hierdie impak nie ten volle erken word nie. Die rede hiervoor Ie moontlik in
drie eienskappe van Moreno en sy benadering. Eerstens het hy mense van
hom

vervreem

deur

sy

self-erkende

gebrek

aan

nederigheid ,

sy

oorheersende styl en sy oormatige aandrang op erkenning vir sy bydraes.
Tweedens het Moreno 'n magdom literatuur rondom die teorie en metode van
psigodrama gepubliseer, maar sy skryfstyl veroorsaak dat die beginsels van
sy teorie en metode nie altyd baie duidelik en verstaanbaar is nie. Derdens
was Moreno se klem op die nie-analitiese aard van die tegniek teenstrydig
met die hoofstroombenadering wat op intrapsigiese inhoude wat in terapie na
vore tree, gefokus het.

2.

PSIGODRAMA AS TERAPEUTIESE METODE

In hierdie afdeling word gekyk na die belangrikste beginsels en teoretiese
aannames wat psigodrama as terapeutiese benadering, soos dit deur Moreno
daargestel is, onderle. Moreno se teorie is gebaseer op die dinamiese magte
van spontaniteit en kreatiwiteit en die proses waardeur insig verkry word deur
perseptuele herkonstruering (Greenberg, 1974).

Ten einde Moreno se teorie te verstaan, is dit nodig om die betekenis van 'n
paar sleutelkonsepte uit te klaar.

Die konsepte wat in hierdie afdeling

bespreek sal word, is spontaniteit en kreatiwiteit , situasie, "tele", katarsis,
insig , sosiale atoom en aksie en spel ("action and acting").

6

2.1.

Sleutelkonsepte

2.1.1. Psigodrama
Volgens Kellerman (1987a:76) bestaan daar nie 'n volledige en konsekwente
definisie van psigodrama nie. Hy skryf dit toe aan vyf faktore . Die eerste
faktor behels die geskiedenis van inkonsekwente en teenstrydige definisies
van psigodrama en die onderliggende teorie soos beskryf deur Moreno in sy
oorspronklike werke.

Tweedens bestaan die neiging om 'n drie-Iedige

sisteem te gebruik om psigodrama, sosiodrama en groep- psigoterapie onder
een

hoof

te

bespreek.

Derdens

lei

die

ooreenkomste

tussen

psigoterapeutiese benaderings soos "fixed role therapy", "social model
learning", "gestalt therapy", en "encounter group" tot die siening dat
psigodrama 'n eklektiese benadering is wat aspekte van elk van bogenoemde
ir)sluit. Vierdens word psigodrama op verskillende wyses deur verskillende
terapeute toegepas en vir verskillende redes aangewend.

Laastens

veroorsaak die neiging om definisies op teorie te baseer teenstrydighede
aangesien die teorie verskillend ge'interpreteer word.

Met bogenoemde in gedagte stel Kellerman (1987a:79) die volgende
operasionele definisie van psigodrama voor:
"Psychodrama is a method of psychotherapy in which clients are
encouraged to continue and complete their actions through
dramatization, role playing, and dramatic self-representation. Both
verbal and nonverbal communications are utilized. A number of
scenes are enacted, depicting, for example, memories of specific
happenings in the past, unfinished situations, inner dramas, fantaSies ,
dreams, preparations for future risk-taking situations, or simply
unrehearsed expressions of mental states in the here and now. These
scenes approximate real-life situations or are externalizations of mental
processes from within. If required, other parts may be taken by group
members or by inanimate objects. Many techniques are employed,
such as role reversal , doubling , mirroring , concretizing, maximizing,
and soliloquy. Usually the phases of warm up, action , workingthrough, closure, and sharing can be identified."
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2.1.2. "Action and Acting"
Psigodrama het, soos psigoanalise, in Vienna ontwikkel - 'n paar jaar nadat
Freud met sy werk begin het. Moreno se klem op aksie in die terapeutiese
proses is duidelik in teenstelling met die meer passiewe houding van die
pasient in psigoanalise - 'n houding wat vir Moreno onaanvaarbaar was. Hy
was oortuig dat die klem wat op aktiwiteit tydens die terapiesessie geplaas
word pasiente se bewustheid ontsluit en verbreed. So kom hulle in kontak
met aspekte van hulself waarvan hulle voorheen nie bewus was nie (Moreno,
1946).

2.1.3. Spontaniteit en Kreatiwiteit
Volgens Greenberg (1964:105) is die eenvoudige definisie van spontaniteit
die volgende: "spontaniety ... refers to the creative, uninhibited action that
occurs on the stage in a psychodramatic session".

Moreno (1945:xll)

definieer spontaniteit as 'n persoon se respons wat die volgende bevat:
"some degree of adequacy to a new situation or a degree of novelty to an old
situation".

Spontaniteit en kreatiwiteit is konsepte wat nou verweef is met die fase van
"warm up" (die eerste fase van 'n psigodramasessie wat in die volgende
afdeling volledig bespreek word).

In Moreno se eie woorde: "warming up

begets spontaniety which in turn begets creativity" (Bischof, 1970:235).
Kreatiwiteit is latent en benodig 'n katalisator om aktief te raak.

Hierdie

katalisator is spontaniteit (Moreno, 1953: 40).

Moreno het 'n werklik kreatiewe samelewing gesien as een waarin die
"cultural conserves" nie oormatig rigied is nie (Rabson, 1979:41). "Cultural
c nserves" verwys na enigiets wat die waardes van die samelewing bewaar dit kan onder andere die vorm aanneem van literatuur, 'n gebou , 'n
musiekstuk of selfs 'n vaste gedragspatroon of ritueel.

'n Samelewing wat

oormatig vasklou aan die "cultural conserves" raak outomaties, vasgevang en
beskik nie oor die vermoe om nuwe situasies toereikend te hanteer nie - dit
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wil se aile spontaniteit word gesmoor en geen kreatiewe oplossings is
moontlik nie. Die individu moet daartoe in staat wees om sy integrasie in die
aangesig van verandering te behou, maar hy moet terselfdertyd spontaniteit
na yore bring en "cultural conserves" op 'n buigbare en kreatiewe wyse
gebruik.

Volgens Moreno (in Greenberg, 1974:76) kan spontaniteit verskillende vorms
aanneem. Dit kan 'n nuwe, maar ontoereikende respons tot 'n situasie wees.
Hierdie tipe spontaniteit word dikwels waargeneem in die gedrag van
psigotiese persone. Spontaniteit kan ook aanleiding gee tot 'n respons wat
wei toereikend is, maar wat nie werklik nuut of kreatief is nie. 'n Voorbeeld
hiervan is die komediant wie se herhaalde respons tot 'n situasie steeds
daarin slaag om ander te amuseer, maar wat nie werklik meer so nuut en
vars is soos toe dit aanvanklik na yore gekom het nie. Moreno praat ook van
hoe graad spontaniteit. Dit is beide nuut en toereikend en die resultaat kan
enige vorm aanneem - van 'n kunswerk tot 'n stuk masjinerie. Om werklik
spontaan te wees moet die resultate op die een of die ander manier nuut en
bruikbaar wees.

Psigodrama help 'n persoon om met optimale kreatiwiteit en spontaniteit te
funksioneer. Greenberg (1974:16) stel dit soos volg:
"...Moreno saw ... that man's survival is not to be found in bomb shelters
or by his breaking out of his earthbound existence through space-age
explorations, but rather by his breaking out of his own rigid personality
moulds and by breaking the chains that constrict his psyche. This he
can accomplish through spontaneity".
2.1.4. Situasie

Spontaniteit word volgens Greenberg (1974 , 17) optimaal ontwikkel in die
pSigodramatiese situasie. Die natuurlike grense van onder andere tyd en
plek word oorbrug aangesien alles op die psigodrama-verhoog in die hier-ennou plaasvind. Aile gebeure word in die situasie beleef en dit is hier waar
spontaniteit in die realiteit ten volle ontwikkel en gebruik word .
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Hoewel gebeure wat in die verlede plaasgevind het, of geantisipeerde
gebeure wat in die toekoms mag plaasvind , uitgespeel word , val die klem op
- die pasient se belewenis, emosies en reaksies in die hier-en-nou . Daar word
met behulp van spontaniteit in die situasie met die belewenisse, emosies en
reaksies gewerk.

2.1.5. "Tele"
Moreno (1946:238-239) definieer "tele" soos volg:
"Tele is defined as a feeling process projected into space and time in
which one, two or more persons may participate. It is an experience of
some real factor in the other person and not a subjective fiction. It is
rather an inter-personal experience and not the affect of a single
person. It is the feeling basis of intuition and insight. It grows out of
person-to-person and person-to-object contacts from the birth level on
and gradually develops the sense for interpersonal relationships."
Rabson (1979:45) wys daarop dat Moreno onderskei tussen die konsepte van
empatie , "tele" en oordrag .

Empatie is 'n eenrigting subjektiewe proses

waardeur jy 'n ander persoon se denke , gevoel en gedrag verstaan en dit jou
in staat stel om sy rol oor te neem. "Tele" is 'n tweerigting gevoel wat uit
wedersydse beg rip van en sensitiwiteit vir mekaar op 'n interpersoonlike vlak
bestaan. Blatner (1973:37-38) beskryf "tele" verder as 'n term vir Moreno se
siening van verhoudings as multidimensioneel. Dit is 'n term wat ryker aan
betekenis is as rapport en wat meer wedersyds is as oordrag of teenoordrag .

"Tele" kan positief of negatief of neutraal wees en dit kan bestaan teenoor
objekte sowel as teenoor persone. Binne die terapeutiese situasie word die
interpersoonlike verhoudings van groeplede en terapeut, en die posisie van
individue in die groep gekenmerk deur die aard van die "tele"-prosesse
(Moreno , 1959:239).

Tydens die psigodrama is "tele" deurentyd teenwoordig .

'n Bewustheid

daarvan maak dit moontlik dat interpersoonlike verhoudings geeksploreer kan
word. Kellerman (1992b :108) wys daarop dat hierdie eksplorasie 'n pasient
help om versteurde persepsies te korrigeer, om uit oordrag verhouding s te
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groei, of om die emosionele intensiteit van verhoudings na 'n vlak te bring wat
ontdekking van werklike verhoudings tussen pasient en terapeut of ander
groeplede moontlik maak.

2.1.6. Katarsis
Katarsis kan volgens Greenberg (1974:12) as 'n proses van emosionele
reiniging - soos dit deur Aristoteles omskryf is - beskou word . Die verskil Ie
egter daarin dat dit nie net deur die gehoor, maar ook deur die akteur (of
pasient) en ander groeplede ervaar word . Katarsis kan gesien word as die
eindproduk van die verhouding tussen spontaniteit en "tele" wat plaasvind
binne die hier-en-nou.

- I(ellerman (1984:3&4) wys daarop dat katarsis eerstens 'n emosionele
loslating, wat talle fisiologiese en sielkundige sisteme be'invloed, behels.
Tweedens vind kognitiewe loslating van 'n idee vanuit die onbewuste plaas.
Derdens vind aksie- ontlading plaas. Dit beteken dat vroeere gebeurtenisse
en die emosionele impak daarvan via direkte motoriese uitdrukking van die
intrapsigiese proses herhaal word .

Innerlike konfiik word omgeskakel in

overte gedrag en die moontlikheid van aksie-insig kom na Yore.
Emosionele loslating en afbreek van inhibisies is nie 'n akkurate omskrywing
van Moreno se konsep van katarsis nie. Die klem Ie op die tweeledige proses
van loslating en verligting (katarsis) en

integrasie en ordening (deurwerk).

Kellerman (1992b:83) se dat Moreno die betekenis van die woord katarsis
verbreed het om nie net die loslating en verligting van emosie te behels nie,
maar ook die integrasie en ordening daarvan. Dit is nie net intense herlewing
van die verlede nie, maar ook werklike belewing in die hier-en-nou; nie net
passiewe verbale refieksie nie, maar ook aktiewe nie-verbale uitspeel ; nie net
private ritueel nie, maar ook 'n gemeenskaplike, gedeelde genesingsritueel ;
nie net 'n intrapsigiese konfiikvermindering nie, maar ook 'n spirituele en
estetiese ervaring.
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Blatner (1937:157) ondersteun hierdie omskrywing van katarsis deur dit te
beskryf as 'n verbreding van die self. Hierdie proses vind volgens hom op
vier vlakke plaas. Dit behels 'n abreaksie en bewuswording van ontkende
emosies, 'n integrasie van daardie emosies, 'n ervaring van insluiting in die
sosiale netwerk en 'n belewenis van sinvolle deelname aan die wereld .

Zerka Moreno (1965:79) vat dit saam deur te se "restraint has to come after
expression".

2.1.7. Insig
Greenberg (1974:12) sien insig as die resultaat van die suksesvolle
herstrukturering van die perseptuele veld ten einde 'n nuwe gestalt te vorm.
Insig kan tydens die belewenis van katarsis plaasvind, of na afloop van die
psigodrama tydens die "sharing"-fase wanneer groeplede hul persoonlike
belewenisse met mekaar dee!.

Kellerman (1992b:86) kwalifiseer die aard van insig in psigodrama deur
daarna te verwys as "action-insight". Deur aktief betrokke te wees en deur
die proses van kreatiwiteit en katarsis herstruktureer deelnerners hul
perseptuele veld en insig is moontlik.

2.1.8. Sosiale Atoom
Hierdie konsep groei uit die proses wat Moreno "tele" noem.

Die sosiale

atoom word deur Rabson (1979:50) beskryf as "the smallest living social unit"
en die gemeenskap bestaan uit 'n netwerk van sosiale atome wat deur
positiewe of negatiewe "tele"-prosesse geaktiveer word.

Rabson (1979:51) onderskei tussen die sielkundige sosiale atoom, die
kollektiewe sosiale atoom en die kulturele atoom.

Die sielkundige sosiale

atoom bestaan uit die minimum aantal betekenisvolle verhoudings wat 'n
individu benodig ten einde 'n gevoel van sekerheid en stabiliteit te he. Die
kollektiewe sosiale atoom verwys na die minimum aantal betekenisvolle
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groepe waaraan die individu behoort en die kulturele atoom verwys na die
rolle wat die individu binne sy kultuur vervul.

Die harmonie en balans tussen die individu en sy verskeie atome noem
Rabson (1979:51) "sociostasis". Dit is belangrik vir spontane, kreatiewe en
gesonde funksionering van 'n individu in sy interpersoonlike lewe.

Sosiale

atoom-herstelwerk kan in psigodrama plaasvind indien die balans versteur is:
"psychodrama seeks to repair broken relationships or possibly prepare the
individual to remove negative, hindering relationships" (Rabson, 1979:52).

2.2.

Basiese Elemente van Psigodrama

In die klassieke psigodrama soos dit deur Moreno ontwikkel is, is daar vyf
- basiese elemente.

Die eerste is die protagonis - dit is die persoon wat sy

- Iewensituasie uitbeeld .

Tweede

is

die

regisseur

of leier van

die

psigodramasessie. Die derde basiese element is die hulp-ego's of "auxiliary
egos". Hulle is die persone wat die rol inneem van die afwesige ander in die
protagonis se drama.

Vierdens is daar die gehoor of groeplede wat

teenwoordig is tydens die psigodrama. Die laaste element is die verhoog of
aksie area

2.2.1. Protagon is
Moreno (1946:12) het hierdie term vanuit die antieke Griekse teater geleen
waar dit na die hoofspeler van 'n drama verwys.

Die protagon is kom

gewoonlik tydens die opwarmingsfase na Yore. Dit kan wees dat hy tydens
- Mierdie fase 'n belangrike situasie of tema ontdek het waaraan hy wil aandag
skenk. Dit kan ook gebeur dat een lid meer aktief betrokke was tydens die
opwarming en dan aanbied om die protagonis te wees .

Dit kan ook die

persoon wees wat deur ander groeplede aangewys is aangesien die hele
groep by die tema van sy lewensituasie aanklank vind . 'n Ander moontlikheid
is dat die groep of die terapeut reeds voor die opwarmingsfase besluit het dat
-

' n~spesifieke

lid se lewensdrama tydens die sessie uitgespeel sal word.

Heisey (1982:12) wys daarop dat dit belangrik is dat geen lid gedwing word
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om die rol van die protagonis aan te neem nle, aangesien dit dikwels die
spontaniteit van die sessie demp.

Sodra die groep besluit het op 'n protagonis, beweeg die protagonis en die
- terapeut na die verhoog en daar word na die aksiefase oorgegaan.

2.2.2. Regisseur ("Director")
Oit is die persoon wat die psigodrama lei.

Oit kan 'n psigoterapeut, 'n

opgeleide psigodramatis of enige persoon met die kennis en vaardigheid om
die terapie- sessie te lei, wees.

Moreno (1946:252) wys daarop dat die regisseur drie funksies vervul: hy is
- Elie· spelleier ("producer"), die terapeut en die analis.

Kellerman (1992b:46)

het hierdie rolle van die regisseur ondersoek in terme van funksie,
_ vaardighede en ideale. Hy het ook 'n vierde rol van die regisseur
ge'ldentifiseer. Sy indeling Iyk soos volg:
TABEL 1
The Professional Roles of a Psychodramatist
Roles

Functions

Skills

Ideals

Analyst

Empathizer

Understanding

Hermeneutic

Producer

Theater - director

Staging

Aesthetic

Therapist

Agent of change

Influencing

Healing

Group Leader

Manager

Leadership

Social
Kellerman (1992a; 74)

_ As analis moet die regisseur empaties luister sodat hy ten volle bewus kan
wees van die protagonis se situasie. Oit behels begrip van die protagonis se
persoonlike en interpersoonlike wereld sodat hy betekenis aan belewenisse
toe kan skryf en daardeur die protagon is se selfbegrip kan verhoog .

As

- analitiese waarnemer moet die regisseur hipoteses toets, mede-spelers
gebruik om inligting na vore te bring en verwarrende tonele uitklaar. Hy moet
- terselfdertyd bewus wees van die effek wat die aksie op gehoorlede het sodat
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hy kan verseker dat die aksie ook van terapeutiese waarde vir die gehoor sal
wees. Dit mag waardevol wees as die regisseur in die rol van die analis sy
-

;

eie insigte en hipoteses gedurende die sluitingsfase aan die groep oordra .

- As spelleier is die regisseur verantwoordelik vir die koordinasie van die
produksie. Hy voorsien kontinuHeit en maak voorstelle oor moontlike tonele.
In teenstelling met die rol van 'n spelleier in die teater, vind hy eerste die
_ karakters en gehoor en van hulle kry hy die storielyn . Met hulle hulp skep hy
'n produksie wat die individuele en kollektiewe behoeftes van die spelers en
gehoor bevredig .

Hy moet ook materiaal wat na vore kom in aksie wat

emosioneel en esteties bevredigend is, vertaal.

..

As terapeutiese agent is sy taak om die pasient te help om die toneel te
ontwikkel , om spontane spel na vore te bring en kreatiwiteit en katarsis aan te
moedig deur aktief betrokke te raak of terug te staan wanneer nodig. Hy is
die agent vir verandering wat die protagonis op so 'n wyse be"invloed dat
genesing gefasiliteer word . As groepleier skep hy 'n klimaat waarbinne 'n
ondersteunende sosiale netwerk kan ontwikkel.

Die regisseur moet sensitief wees vir die verbale en nie-verbale gedrag van
die protagonis, aangesien dit begrip vir die dinamiek van probleme wat die
protagonis uitspeel, bied. Hy is dan meer in staat om toepaslike intervensies
en terapeutiese tegnieke te kies. Hy moet die sessie lei , sod at dit opbou na
'n hoogtepunt en sinvol tot 'n ge"integreerde einde in die sluitingsfase kom .
Intra-groepdinamiek moet in gedagte gehou en gebruik word . 'n Klimaat vir
groepskohesie moet geskep word. Verder moet hy individue aanmoedig om
risiko's te neem en spontaan op te tree (Moreno , 1946:254).

Die regisseur rig die psigodrama sodat die protagon is sy wereld kan
_ eksploreer en situasies kan uitspeel ten einde insig te verkry, gevoel te
ontlaai en areas van konflik en spanning te bemeester.
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2.2.3. Hulp-ego's I Helpers ("Auxiliary Egos")
Dit is die term wat gebruik word vir enige persoon, buiten die regisseur, wat
- aan die psigodrama deelneem en die protagonis by staan in die eksplorasie
van sy probleem.

Daar is volgens Blatner (1973:14) ses verskillende tipes helpers. Die helper
kan die rol van 'n belangrike ander persoon in die protagonis se sosiale
atoom aanneem, byvoorbeeld 'n seun, broer, ma , vriend, terapeut, ens.
Indien die karakter deur die protagonis as vyandig waargeneem word in die
lewensdrama (byvoorbeeld die haatdraende stiefpa , 'n aggressiewe vriend ,
ens.) word dit die rol van die antagonis genoem. 'n Helper kan ook die rol
- van die protagonis se alter ego aanneem. In hierdie geval word hy 'n dubbel
genoem.

Hy help die protagonis om sy innerlike emosies met meer

- h-elderheid uit te druk. Die helper kan ook die rol van 'n meer verwyderde
persoon byvoorbeeld 'n skoolhoof, 'n nagklub eienaar, ens speel. Die rol van
-'n-fantasie-karakter byvoorbeeld 'n gefdealiseerde vader, God of 'n "ridder op
'n wit perd" wat die protagonis gaan red is nog 'n rol wat gespeel kan word.
_ Die helper kan ook 'n nie-Iewende objek wees waarmee die protagonis in
interaksie tree, byvoorbeeld die skilder se verfkwas of die student se
lessenaar. Die laaste tipe helper vertolk die rol van 'n abstrakte konsep of
- kollektiewe

stereotipe byvoorbeeld

"hulle", "die samelewing",

"reg

en

geregtigheid", ensovoorts.

Die helper help die protagonis om sy situasie te eksploreer deur in sy
toegekende rol teenoor die protagonis op te tree. Die protagonis moet aan
die helper die eienskappe en optrede van die persoon of konsep wie se rol hy
moet aanneem , verduidelik. Die helper moet so na as moontlik aan hierdie
beskrywing bly.

Blatner (1973:15) wys egter daarop dat dit nie presies so

hoef te wees nie, aangesien onverwagte gedrag dikwels die protagonis se
spontaniteit in die hantering van uitdagings verhoog.
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Die ontmoeting tussen protagonis en helper plaas die protagonis in die hieren-nou en hy beleef die situasie asof dit vir die eerste keer plaasvind . Die
funksie van die helper is om die protagonis meer betrokke te kry in die tonee!.
Sodoende word diepliggende konflikte en onderdrukte emosies duideliker,
vinniger en meer volledig na die oppervlak gebring.

Moreno (1947:xvii) wys daarop dat die helper se betekenis in die psigodrama
tweeledig is: "They function not only as extensions of the patient, portraying
actual or imagined personae of his life drama , but also as extensions of the
director, being exploratory and therapeutic".

Die helper kan 6f deur een van die groeplede 6f deur 'n professionele helper
gespeel word. Die professionele helper is opgelei om vinnig 'n rol in te neem ,
maklik die regisseur se doelstellings en beplanning raak te sien en om
sensitief vir persoonlikheidsdinamiek en die gevolg van interaksies te wees .
Instansies wat psigodrama op 'n gereelde basis aanbied, het dikwels
opgeleide professionele helpers.

Dit is nie noodsaaklik om professionele helpers te gebruik nie. Altru'lsme
- werd bevorder wanneer groeplede vir mekaar as helpers optree. Empatiese
bewustheid word dikwels hierdeur gestimuleer.

Rabson (1979:8) wys ook op die indirekte voordele vir groeplede wat as
helpers optree. Die regisseur kan 'n groeplid kies om 'n rol te speel wat ook
sy probleem aanspreek. 'n Rol wat die teenoorgestelde vereis as die helper
se norma Ie styl, kan sy spontaniteit bevorder en nuwe gedrag in sy
_ rolrepertoire inkorporeer. Refleksie op sy gevoel en herinneringe terwyl hy die
rol speel , kan selfinsig bevorder.

'n Verdere belangrike faktor by die keuse van 'n helper is die mate waartoe
die groeplid met die protagonis se situasie identifiseer. As 'n helper konflik
ervaar wat ooreenstem met die van die protagonis , kan dit die waarde van die
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psigodrama

vir die

protagonis verminder of vermeerder.

Indien

die

identifikasie te sterk is, kan dit die protagonis verwar. Blatner (1973:17) gee
die volgende waarskuwing: "Unless the director is alert to the auxiliary ego's
behaviour and applies firm control , the auxiliary can impose issues upon the
protagonist's drama".

Gewoonlik vra die regisseur vir die protagonis om 'n helper te kies. Die
regisseur ken professionele helpers se rolle toe. Hy kan 'n groeplid vra om 'n
spesifieke rol te speel indien die groeplid daarby baat sal kan vind, of die rol
goed sal kan speel, of indien die roldefinisie van so aard is dat slegs een
persoon vir die rol geskik is.

Die regisseur kan die groep vra om voorstelle aangaande rolle te maak.
Verder kan daar vir vrywilligers gevra word . So kan die persone wat empatie
met die protagonis het, ge'ldentifiseer word. Hulle kan selfs later gebruik word
om as die protagonis se dubbel op te tree.

Blatner (1973:21) wys op spesifieke maniere waarop 'n helper kan opwarm
om 'n rol te speel. Die protagonis kan byvoorbeeld rolle omruil en so aan 'n
helper demonstreer walter gedrag

toepaslik

aangemoedig word om spontaan te improviseer.

is.

Die

helper

moet

As die protagonis hom

korrigeer, moet hy dit ter harte neem en sy rol aanpas.

2.2.4. Gehoor
Die gehoor bestaan uit groeplede wat nie tydens die aksiefase die rol van die
protagonis of helpers speel nie. Moreno (1946:261) wys op !wee dimensies
van die gehoor, naamlik hul verhouding tot die protagonis en die gebeure op
die verhoog (produksie-gesentreerd) en hul verhouding tot die gehoor self
(gehoor-gesentreerd).

In verhouding tot die protagonis verteenwoordig die gehoor die wereld .
Moreno (1946:261) stel dit soos volg: "He has always lived in the world more
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or less anonymously but he has never lived "in front" of it." Die protagonis is
sensitief vir die gehoor se opinie van hom - veral indien hy homself as 'n
uitgeworpene beleef of nog nie die geleentheid gehad het om status in sy
omgewing te verkry nie - soos in die geval van adolessente. In hierdie rol kan
- flie gehoor dus 'n ondersteunende of bevestigende funksie vervul.

Die tweede dimensie van die gehoor hou verband met die feit dat die
gehoorlede deur mid del van identifikasie tot nuwe insigte kan kom.

Die

gehoorlede kan deur die gebeure op die verhoog waar te neem, katarsis
beleef en emosies en ervarings integreer en orden.

Starr (1977:39) wys daarop dat groeplede tydens die "sharing"-fase die
- geleentheid het om hul emosies, identifikasie en assosiasie met die
protagonis te dee!. Die protagonis se alleenheid kan opgehef word deur sy
- beset dat ander persone soortgelyke ervarings he!. Groeplede se vertellings
van hoe hulle

soortgelyke ervarings hanteer het, kan aan die protagonis

nuwe moontlikhede vir die hantering van sy eie situasie bied.
groepskonteks van

Die

psigodrama bevorder die terapeutiese faktor van

universaliteit en skep 'n klimaat van aanvaarding en kohesie.

2.2.5. Verhoog of Aksie area
Die verhoog is die area waar die protagonis se lewensdrama uitgespeel word.
Dit hoef nie noodwendig 'n verhoogde platform te wees nie, maar kan enige
afgebakende area in die vertrek wees. Moreno het volgens Rabson (1979:14)
'n verhoogarea gebruik wat uit drie ronde vlakke bestaan he!. 'n Vierde vlak
wat die vorm van 'n balkon aangeneem het, word verder onderskei.

Die verhoog word gesien as 'n uitbreiding van die lewensarea van die
protagonis. Hier eksploreer hy sy verhoudings, sy probleme en sy wereld .
Die duidelike skeiding tussen hom en die gehoor help hom om uit die rol van
gehoorlid in die van protagonis te beweeg.
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Dit is ook bevorderlik vir die

proses van 'ontrolling' wanneer die protagonis en helpers uit hulle psigodramarolle beweeg.

_Op~die

eerste vlak van die verhoog voer die regisseur 'n onderhoud met die

- protagonis.

Hierdeur raak hy bewus van die protagonis se persepsie van die

probleem en vind hy uit waar die protagon is wil begin om die probleem te
eksploreer.

Soos hy begin 'opwarm ' tot die realiteit van sy probleemsituasie,

begin hy verder met die vlakke van die verhoog op beweeg . Sodra hy volkome in

die situasie is, beweeg hy na die derde vlak van die verhoog. Daar is dus 'n
progressiewe wegbeweging van die groepsituasie na die realiteit van die
lewensdrama.

Die balkon kan vir verskillende doeleindes gebruik word .

Oit is dikwels van

_ waarde vir die protagon is om die toneel van bo-af waar te neem. Oit kan hom op
'n konkrete wyse distansieer van die emosioneel-gelaaide situasie, sod at hy
perspektief op die situasie kan behou.

'n Helper kan dan sy rol in die ton eel

vertolk. Die balkon kan ook gebruik word om 'n gevoel van mag en outoriteit aan
'n speier te gee. Dit kan byvoorbeeld gebruik word wanneer 'n speier die rol van
~God

of 'n belangrike outoriteitsfiguur vertolk. Die balkon is ook effektief in die

voorstelling van abstrakte of bonatuurlike konsepte in die psigodrama.

Soos uitgewys is bogenoemde 'n beskrywing van die verhoog soos Moreno dit
gevisualiseer en gebruik het. Dieselfde effek kan egter in die afwesigheid van so
'n struktuur verkry word . Afstand op horisontale vlak kan byvoorbeeld geskep
word ten einde die protagon is in die drama in te lei. 'n Gedetailleerde verhoog
met rekwisiete en beligting is nie 'n voorvereiste vir die uitvoer van 'n geslaagde
psigodrama-produksie nie.

2.3.

Fases van 'n Psigodramasessie

Psigodramasessies volg gewoonlik 'n sekere patroon

5005

dit deur die fases van

opwarming, aksie en sluiting beweeg. Barbara Seabourne en Carl Hollander het
'n kurwe, wat hierdie patroon voorstel, saamgestel Bron: Rabson (1979:39):
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2.3.1. Opwarmingsfase of "Warm-up"
In die klassieke psigodrama bestaan elke sessie uit 'n opwarmings-, aksie- en
afsluitingsfase.

Die opwarmingsfase word deur Blatner (1973: 11) beskryf.

Die volgende is 'n kort opsomming van Blatner se beskrywing . Die regisseur
warm homself op en daarna bespreek die groep hulle doelwitte. rolle.
betaling, afspraaktye ensovoorts. Oefeninge word gedoen sod at groeplede
mekaar beter kan leer ken. Die regisseur lei die groep sodat die aard van die
oefeninge geleidelik verander.

Dit raak meer aksie-georienteerd en

groepskohesie en spontaniteit word aangewakker.

Na afloop van die

_ opwarmingsoefeninge is daar gewoonlik 'n bespreking oor wat die groeplede
beleef het en dit gee aanleiding tot die verskyning van 'n algemene tema of
van 'n spesifieke individu se probleem. Aan die einde van die fase word een
van die groeplede gekies as protagonis. Hy sal in die aksiefase sy eie of die
groep se probleem uitspeel.
Die belangrikste funksie van die opwarmingsfase is die vestiging van 'n
..Jdimaat of konteks waarbinne spontaniteit vrylik realiseer.

Van die nodige

voorwaardes vir spontane gedrag behels volgens Blatner (1973:36) 'n gevoel
van vertroue en veiligheid, norme wat toelaat vir die nie-rasionele en
intu'itiewe dimensies van gedrag , en 'n beweging in die rigting van waagmoed
en ontdekking van nuwe en onbekende moontlikhede.

Ten einde spontaniteit te bevorder, moet die regisseur self ook opgewarm
wees. Dit behels onder andere dat hy fisies aktief is terwyl hy die sessie inlei.
Passiwiteit is teenproduktief aangesien dit spontaniteit demp. Deur sy eie
gedrag

modelleer die regisseur die groepnorme van

selfopenbaring ,

spontaniteit, aanvaarbaarheid van humor, toleransie van 'n mate van afstand
en die aanvaarbaarheid van aksie en uitlewing.

Tydens die opwarmingsfase word daar dikwels van spesifieke oefeninge of
tegnieke gebruik gemaak. In die literatuur word talle sulke oefeninge beskryf.
'n Voorbeeld is die "magic shop"-opwarmingstegniek.

Starr (1977 :134)

beskryf die tegniek: die regisseur is die eienaar van 'n winkel wat sekere
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menslike kwaliteite verkoop. Dit kan egter nie vir geld gekoop word nie en 'n
- @roeplid moet 'n eienskap van homself in ruil vir die nuwe eienskap gee. So
kan 'n groeplid wat geduld wil koop byvoorbeeld van sy eie angstigheid of
perfeksionisme in ruil gee.

Deur middel van so 'n tegniek kom daar dikwels temas na yore wat in die
aksie- fase uitgebou kan word in 'n lewensdrama.

Die opwarming kan volgens Rabson (1977:19) ook die vorm van 'n verbale
bespreking aanneem. Die regisseur kan die bespreking in 'n sekere rigting
_

stuur en gesprekke rondom 'n spesifieke tema of onderwerp uitlok. Hy kan
non-direktief wees en die groep vry laat assosieer totdat 'n tema na yore kom
en een van die groeplede aanbied om die protagonis te wees. Hy eksploreer
dan die tema in sy eie lewe.

Sodra die protagonis ge'identifiseer en die verhoog of aksie area betree is,
neem die aksiefase 'n aanvang.

2.3.2. Aksiefase
Die aksiefase verloop volgens Blatner (1973:11-13) op die volgende wyse.
D.ie regisseur neem die protagon is na die verhoog waar die probleem kortliks
bespreek word.

Hulle herdefinieer die konflik in terme van 'n konkrete

voorbeeld wat uitgespeel kan word . Die regisseur help die protagonis om die
spesifieke situasie, waarbinne die probleem plaasvind , te beskryf.

Die

protagon is speel die toneel uit asof dit in die hier-en-nou plaasvind . Helpers
word gekies om die rolle van die ander persone in die drama te speel. Nou
word die openingstoneel uitgespeel. Die regisseur help die helpers om hul
- rolle te vestig deur die protagonis met hulle rolle te laat omruil - so kan hulle
die gedrag van die ander figure in die drama waarneem. Die protagonis gee
terugvoer aan die helpers aangaande die akkuraatheid waarmee hulle die ral
vertolk. Sodra die protagonis tevrede is, kan die toneel voortgaan .
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Soos die toneel voortgaan , implementeer die regisseur verdere tegnieke soos
die monoloog, die dubbel tegniek en "asides" om emosies te eksploreer.
Ambivalensie word konkreet voorgestel deur verskillende helpers te gebruik
om verskillende aspekte van die protagonis se psige voor te stel. Empatiese
of geprojekteerde emosies van die protagon is kan deur middel van
rolomruiling uitgespeel word . Die protagonis kan met homself gekonfronteer
_ word deur middel van die "mirror" tegniek. Belangrike vroee herinneringe
word gewoonlik tydens die aksiefase uitgespeel. Toekomstige planne, hoop
en vrese kan simbolies gerealiseer en geeksploreer word . Die protagonis se
onderdrukte emosies - skuldgevoel , aggressie, vrese, behoeftes - kan na yore
gebring word deur 'n verskeidenheid fasiliteringstegnieke .
./

Die aksie word geneem tot by die punt waar die protagonis beleef dat hy op
simboliese wyse daardie gedrag wat onderdruk was bevredigend kon
uitspeel. Die protagon is kan gehelp word om alternatiewe, meer toereikende
gedrag in 'n situasie te openbaar.
tegnieke gedoen word:

Dit kan met behulp van die volgende

Speel die konflik herhaaldelik uit en laat die

protagonis telkens 'n nuwe benadering probeer, laat die ander groeplede hul
benadering tot die konflik- situasie uitspeel - so kan die protagonis nuwe
moontlikhede deur middel van modellering aanleer, laat die protagonis rolle
met die antagonis of ander helpers omruil, sod at hy kan beleef wat die ander
persoon ervaar - op hierdie wyse kan hy agterkom wat die effek van sy
gedrag is en ook walter gedrag die gewenste uitwerking he!.

Nadat die protagonis ge"ldentifiseer is, beweeg hy en die regisseur na die
verhoog en die protagon is begin om die situasie te beskryf.

Die regisseur

moedig hom aan om dit uit te speel deur hom te vra om die toneel op te stel.
Indien die protagonis byvoorbeeld 'n situasie wat aan etenstafel plaasgevind
het wil uitspeel, word hy gevra om die verhoog te omskep in die eetkamer
waar die toneel afspeel.

Die regisseur moedig hom aan om in die

teenwoordige tyd te praa!. So word hy in die hier-en-nou van die situasie
geplaas.

Die opstel van die fisiese toneel, die visualisering van kleure en
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teksture en die belewing van die gepaardgaande emosies en die atmosfeer
vorm ook deel van die protagonis se opwarmingsproses.

Soos die toneel opgestel word, word die nodige helpers gekies en
aangemoedig om hul rolle in te neem , Die toneel word uitgespeel en die
regisseur implementeer die toepaslike tegnieke om byvoorbeeld onderdrukte
emosies na yore te bring , onderliggende konflikte sigbaar te maak, empatie te
verhoog , ensovoorts, Nadat die toneel uitgespeel is, kan die regisseur besluit
om die interaksie te laat voortgaan. Die toneel kan weer uitgespeel word met
moontlike variasies of in 'n situasie wat verband hou met die eerste.

Die

regisseur poog hierin om die sessie in die rigting van meer sentrale
emosionele kwessies te laat beweeg .

Soos in ander te rapeutiese metodes is die deurwerk van weerstand in die
psigodrama ook belangrik.

Kellerman (1983:30) sien weerstand as 'n

blokkering van spontaniteit wat teen die terapeutiese proses inwerk. Moreno
(1953 :140) beskryf weerstand as "a function of spontaneity; it is due to a
decrease or loss of it."

Blatner (1973:63-64) wys daarop dat die manier

waarop die protagonis weerstand bied of 'n situasie probeer vermy eerstens
ge'ldentifiseer en genoem moet word. Die tweede stap in die hantering van
weerstand be he Is die oordrewe gebruik van die verdediging . Die protagonis
word byvoorbeeld aangese om die verdediging so oormatig as moontlik te
gebruik.

Hierdeur kan die protagonis agterkom dat hy kies om die

verdediging te gebruik ten einde sekere kwessies te vermy. Hy raak bewus
van sy eie verantwoordelikheid vir sy gedrag en dit gee aan hom die gevoel
dat hy beheer kan toepas oor sy herhalende patroon van gedrag.

Soos die psigodramakurwe dit uitwys, bereik die sessie 'n hoogtepunt tydens
die protagonis se ervaring van katarsis. Dit is hier waar die intensiteit van
emosie die hoogste is. As Moreno se siening - dat kata rsis met integrasie en
ordening gepaard moet gaan - belig word, is dit vanselfsprekend dat die
psigodrama nie hier kan eindig nie. Die deurwerk-proses is hier van groot
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belang. Hierdeur kry die protagonis die gevoel van beheer of bemeestering
van sy probleem.

Dit kan uitgevoer word met behulp van tegnieke soos

rolomruiling of met behulp van "behavioral practice".

Oit behels volgens

Blatner (1973:79) dat die protagonis met nuwe alternatiewe gedragspatrone
binne 'n veilige omgewing kan eksperimenteer. Integrasie vind verder plaas
tydens die afsluitingsfase.

2.3.3. Afsluitingsfase of "Sharing, Feedback and Closure"
Na afloop van die aksiefase help die regisseur die protagonis om
ondersteunende terugvoer van die groeplede te kry. In plaas daarvan om 'n
intellektuele analise van die protagonis se probleem te onderneem , moedig
die regisseur die groeplede aan om hul emosies tydens die toneel met die
protagon is te deel.

In hierd ie fase kan die regisseur

'n verskeidenheid

ondersteunende psigodramategnieke gebruik. Indien daar tyd is om nog 'n
groeplid se psigodrama uit te speel , kan die regisseur, na afloop van die
afsluitingsfase die groep weer opwarm of die sessie kan afgesluit word met
behulp van afsluitingstegnieke (Blatner, 1973:13).

Die klem val in hierdie fase op ondersteuning en self-onthulling deur
groeplede. Hulle kan emosies of soortgelyke ervarings uit hul persoonlike
lewe met ander groeplede deel. Die terapeutiese faktore van universaliteit en
kohesie tree veral in hierdie fase in werking.

Sodra die aksiefase sinvol afgehandel is, beweeg die protagonis en regisseur
terug na die groep en word die protagonis geherintegreer in die groep.
Groeplede 'ontrol' ook tydens hierdie fase en keer terug na die hier-en-nou
realiteit van die groep.

Kellerman (1992b :157-159) gee 'n Iys van moontlike afsluitingstegnieke wat
in hierdie fase gebruik kan word.

Die "gehoor-analis"-tegniek behels dat 'n

groeplid die gehoor se reaksie op die psigodrama opsom. "Konkretisering " is
'n tegniek waarin 'n balans tussen twee innerlike konflikterende tendense op
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'n konkrete vlak uitgespeel word.

"Ontspanning" is 'n tegniek waarin die

protagonis en groeplede aan die einde van die sessie met behulp van
toepaslike musiek vir 'n oomblik fisies ontspan.

2.4.

Tegnieke

Treadwell, Stein en Kumar (1990:102) wys daarop dat die aantal psigodramategnieke op tussen 200 en 300 geskat word. In hierdie afdeling word slegs

enkele tegnieke, wat relevant tot die studie is, bespreek.

2.4.1. Self-voorstelling ("Self-presentation")
Volgens Rabson (1979:82) word hierdie tegniek aan die begin van 'n sessie
gebruik. 'n Individu of elke lid van die groep kry 'n beurt om vir die groep te
vertel wat op daardie stadium vir hom 'n belangrike lewenskwessie of tema in
sy lewe is. Hy kan dit aktief uitspeel, dit deur middel van mimiek voorstel of
hy kan lee stoele - wat ander objekte of persone met wie hy wil praat voorstel, neersit en met of deur hulle in interaksie tree.

Hierdie tegniek is waardevol in die identifisering van presenterende probleme
en dit werp lig op die wyse waarop lede hulself en hul probleme ervaar. Oit
help groeplede ook om mekaar te verstaan .

'n Variasie van hierdie tegniek behels dat die individu homself voorstel in die
rol van 'n belangrike ander persoon.

Oit is dikwels 'n makliker en minder

bedreigende wyse om persoonlike inligting aan ander mee te deel. Oit gee
inligting oor wie die belangrike persone in die ind ividu se lewe is en wat hy
dink belangrike ander van hom dink. Treadwell, Stein en Kumar (1990:103)
noem hierdie variasie 'n "role-taking interview" en beveel dit veral aan vir
gebruik met adolessente wat 'n krisissituasie beleef.

Oie groeplid kan homself deur middel van 'n objek voorstel.

Hy kan

byvoorbeeld die rol van 'n skildery in sy eie huis aanneem en homself vanuit
die perspektief van die skildery voorstel.
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Die selfaanbieding kan volgens Blatner en Blatner (1988:175) effens uitgebrei
word (genoem "opstel van die toneel" of "setting the scene"). Die protagonis
gee 'n beskrywing of voorstelling van 'n belangrike area waar die drama
afspeel, byvoorbeeld sy klaskamer en gee ook 'n kort voorstelling van die
relevante persone. Hy demonstreer hul optrede - wat gese word en wat nie en

skep

deur

verskeie

ander

basiese

dramatiese

tegnieke

sy

fenomenologiese en psigodramatiese wereld.

2.4.2. Rolomruiling
'n Konsepanalise van Carlson-Sabelli (1989;142) toon dat rolomruiling
verskillend gedefinieer word deur verskillende navorsers.

In haar analise

identifiseer sy drie tipes rolomruiling :
1. Klassieke rolomruiling: Twee werklike individue, wat albei teenwoordig is,
tree in interaksie en ruil dan rolle om en gaan voort met die interaksie.
2. Onvolledige rolomruiling: Persoon A speel die rol van persoon B, maar
persoon B is nie teenwoordig ten tye van die interaksie nie. Byvoorbeeld, 'n
dogter wat poog om haar ma beter te verstaan, speel die rol van haar ma,
terwyl 'n ander persoon die rol van die dogter speel. Die ma is nie tydens die
sessie teenwoordig nie.
3. Sosiodramatiese rolomruiling: Die subjek speel die rol van 'n fantasie
karakter, 'n argetipe of 'n veralgemeende ander byvoorbeeld Sneeuwitjie,
God , 'n wrede heks, 'n ge"idealiseerde moederfiguur ensovoorts. Uiteraard is
die ander karakter nie teenwoordig nie.

Vir die doeleindes van die studie is tipe 2 - onvolledige rolomruiling - tydens
sessies gebruik.

Volgens Blatner en Blatner (1988:75) steek die protagonis die grens van sy
egosentrisiteit oor wanneer hy rolle omruil.

Hierdeur kan hy die ander

persoon se perspektief ervaar en empatie verkry met die ander se sienswyse.
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Rolomruiling word ook gebruik in die opstel van 'n toneel (byvoorbeeld tydens
selfaanbieding) as In manier waarop helpers hulle rolle leer aanneem.

2.4.3. Monoloog
Die groeplid deel tydens die drama sy normaalweg gesensorde gevoel met
die gehoor. Hy koppel ook hierdie emosies aan die aksie wat op die verhoog
plaasvind . Dit help hom om onderdrukte emosies na yore te bring of om

emosionele verwardheid (wat gewoonlik tot blokkering aanleiding gee) uit te
klaar.

Tydens hierdie tegniek gee die regisseur gewoonlik die opdrag dat die
protagonis sy kop moet wegdraai en nie die monoloog vir sy mede-spelers
moet lewer nie. Die tegniek word ook "asides" genoem.

Die regisseur kan vra dat die protagon is 'n monoloog voer terwyl hy met 'n
ander persoon rolle omruil. Dit help om die protagonis se persepsie en beg rip
van die ander uit te bou .

Yablonsky (1976:121) wys daarop dat hierdie tegniek ooreenkomste toon met
die proses van vrye assosiasie wat in psigoanalise gebruik word . Hy wys
egter ook op belangrike verskille:
"In psychodrama the soliloquy is performed in the contextual fibre of an
actual situation.
Also in psychodrama, as differentiated from
psychoanalysis, the process is utilized not only for analytic purposes
but also to facilitate the dramatic action of the session".
2.4.4. Dubbel-tegniek ("Doubling")

Die dubbel is 'n persoon - 6f 'n opgeleide ko-terapeut, 6f 'n groeplid - wat die
protagonis bystaan in die aanbieding van sy posisie of emosies. Die dubbel
sal emosies of standpunte verwoord wat hy vermoed die protagonis ervaar of
huldig . Hy staan gewoonlik skuins agter die protagonis en praat met die
betrokke helpers asof hy die protagonis is .

Hy neem die protagonis se

houding aan en voer dieselfde aksies uit. Indien die protagonis saamstem
met die emosie of standpunt wat die dubbel uiter. herhaal hy dit as sy eie .

Indien hy nie saamstem nie, of indien die dubbel nie sy emosies akkuraat
genoeg verwoord nie, ignoreer hy daardie stelling van die dubbel.

Die dubbel-tegniek is effektief in die onthulling van die protagonis se
ambivalensie, konflikte en onderdrukte emosies. Verder intensifiseer dit sy
dee Ina me aan en betrokkenheid by 'n toneel.

Blatner

(1973:24) onderskei drie algemene funksies van die dubbel , naamlik

stimulering van interaksie, ondersteuning en uitklaring en interpretasie.
Oeurdat die dubbel ondersteuning bied , stel hy die protagonis in staat om
risiko 's te neem in die ontdekking van sy interne dinamiek.

Oit is belangrik dat die regisseur die norm - dat die protagonis van die dub bel
se stelling kan verskil , dit kan aanpas, of daarop kan uitbrei - vestig. Soms is
dit reeds wanneer die protagonis van die dubbel verskil dat hy 'n belangrike
koppeling tussen die situasie en sy emosies maak of dat hy skielik insig in sy
gedrag verkry.

In die meervoudige dubbel-tegniek word meer as een helper aangestel om as
dubbel op te tree .

Elke dubbel kan byvoorbeeld die protagonis op

verskillende stadia van sy lewe voorstel.

In die verdeelde dubbel ("divided

double" Rabson, 1979:91) speel elke helper een deel van die protagonis se
self of psige.

2.4.5. Spieel-tegniek ("Mirror technique")
'n Helper speel die rol van die protagonis in 'n spesifieke interaksie en die
protagonis kyk toe. Op hierdie wyse kan hy sien hoe hy vir ander voorkom en
kan hy insig in sy eie gedrag verkry. Oit is 'n kragtige konfronteringstegniek
en Blatner en Blatner (1988 :169) wys daarop dat dit oordeelkundig gebruik
moet word.

Oie protagonis moet getrou weergegee word en nie aan

bespotting onderwerp word nie.

Die tegniek kan volgens Yablonsky (1976:126) ook gebruik word indien die
protagonis traag is om sy eie rol Ie speel. Oil belrek hom dikwels weer by die
interaksie aangesien hy sy persoonlike betrokkenheid by 'n situasie kan
waarneem.

Die protagonis word aangemoedig om op die helper, wat in sy plek optree, se
optrede kommentaar te lewer.

Die akkuraatheid van die helper se

voorstelling kan met die hulp van gehoorlede vasgestel word .
2.4.6. Toekomsprojeksie

'n Insident wat in die toekoms kan plaasvind word uitgespeel. Verskillende
subtonele word gebruik wat variasies van die insident verteenwoord ig. So
kan die mees gesogte uitkoms, 'n gevreesde katastrofiese scenario , 'n
oordrewe reaksie, 'n realistiese verwagting of enige moontlike dimensie van
die toneel uitgespeel word .

Die tegniek berei volgens Yablonsky (1976:125) die protagonis voor vir die
effektiewe hantering van 'n situasie wat in die toekoms kan plaasvind .

2.4.7. Die "Helper-stoel" ("Auxiliary Chair")

Volgens Rabson (1979:95) behels hierdie tegniek dat 'n lee stoel gebruik
word om 'n belangrike ander persoon voor te stel. Die protagonis spreek hom
aan asof hy teenwoordig is. Dele van die self, waardes of abstrakte simbole
kan deur die stoel(e) voorgestel word .

Die tegniek kan tydens die opwarmings-, aksie- of afsluitingsfase gebruik
word . Blatner (1973:45) beskryf dit verder as 'n tegniek vir die selektering van
'n protagonis aan die begin van die sessie. 'n Lee stoel word voor die groep
geplaas en die regisseur vra die groeplede om 'n belangrike ander persoon in
die stoel te visualiseer. Die groeplede gee individueel 'n indikasie wanneer
hulle die persoon duidelik visualiseer en die regisseur vra wie dit is. Wanneer
iemand respondeer kan die regisseur of vra dat die groeplid in die stoel gaan

sit en die persoon word, 6f hy kan vra wat hy vir die persoon in die stoel wil
sS. Dit kan lei tot 'n interaksie wat in 'n psigodrama oorgaan.

As 'n afsluitingstegniek kan die helper-stoeltegniek volgens Rabson (1979:96)
funksioneel wees indien baie van die groeplede met die protagonis se tema
ge"identifiseer he!. Elke lid kan byvoorbeeld 'n beurt kry om die protagonis se
belangrike ander aan te spreek of kan sy eie ekwivalente persoon in die stoel
visualiseer en aanspreek.

2.4.B. Beelding ("Sculpting")

Die protagonis gebruik helpers om die essensieHe eienskappe of betekenis
wat persone of situasies vir hom inhou, uit te beeld. Die helpers word gebruik
om ware persone of abstrakte konsepte soos kwaliteite, emosies of waardes
te verteenwoordig. Die protagonis "vorm" hulle en bring 'n beeld tot stand wat
sy persepsie of ervaring vergestalt.

Hy kan aan elke helper 'n sin gee wat kenmerkend is van die persoon of
konsep wat hulle verteenwoordig. Die helpers kan elk begin om sy sin te S8
en die protagonis kan 6f sy pratende standbeeld waarneem en die emosies
wat dit wek beleef, 6f hy kan daarmee in interaksie tree ten einde die emosies
verder te eksploreer.

Volgens Rabson (1979:97) is die tegniek van diagnostiese waarde aangesien
dit inligting verskaf rondom die interpersoonlike dinamiek wat die situasie
onderls. Dit is terapeuties in soverre dit die protagonis se insig verbreed
tydens die bou van die beeld en tydens sy waarneming van en interaksie met
die beeld.
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3.

NAVORSING IN DIE VELD VAN PSIGODRAMA

In afdeling !wee is 'n oorsig oor die teorie en metode van psigodrama gegee.
Talle ondersoeke, gebaseer op die teorie van psigodrama, is al uitgevoer.
Daar word nou gekyk na die navorsingskomponent van psigodrama en wat
die bydrae daarvan is in terme van die uitbouing van die teorie. Die doel van
hierdie afdeling is nie om 'n volledige oorsig van die navorsing te gee nie. Die

fokus is eerder op die aard van navorsing wat in die veld bestaan.
3.1.

Aard van Navorsing: 1952 tot 1985

Kellerman (1987b:459) gee in sy artikel 'n oorsig oor navorsing wat in die
periode van 1952 tot 1985 op die uitkoms van klassieke psigodrama gefokus
het.

Volgens hom het psigodrama-terapeute tradisioneel meer op kliniese

ervaring as op wetenskaplike studies staatgemaak. Die literatuur het daarom
grootliks uit gevallestudies bestaan en was anekdoties van aard. In die laat
sewentigerjare het hierdie tendens verander.

Meer navorsing is op 'n

wetenskaplike wyse uitgevoer en die navorsingsmetodes wat ingespan is,
was hoofsaaklik kwantitatief van aard . Studies wat op die eksperimentele
navorsingsontwerp gebaseer is, het die lig begin sien .

Kellerman

(1987b:461-463)

gee

'n

opsomming

van

drie

en

twintig

navorsingstudies. Dit is nie naastenby 'n volledige Iys nie , maar werp wei lig
op die aard van eksperimentele navorsing wat in hierdie tyd gedoen is.
Enkele voorbeelde daarvan sal vervolgens bespreek word.

Harrow het in 1952 'n groep van 20 psigiatriese binnepasiente betrek by 'n
navorsingsprojek. Een groep is aan psigodrama blootgestel en die ander was
'n kontrole groep (Kellerman noem ongelukkig nie by een van die studies wat
die aard van die kontrole groep was nie). Harrow het die "Rorschach", "Makea-Picture"

toets

en

'n

rol-aanneming

meetinstrument

gebruik

as

uitkomsmetings. Die bevinding was dat psigodrama effektief is in die
verbetering van aanpassing en spesifieke rol-aannemingsvaardighede.

Slawson het in 1965 'n navorsingsprojek met 54 psigiatriese binnepasiente
uitgevoer.

Die projek het oor twee jaar gestrek.

kontrole groep is ge'identifiseer.

'n Psigodramagroep en

Die "MMPI" is as uitkomsmeetinstrument

gebruik en daar is bevind dat psigodrama nie effektief is in die bevordering
van persoonlikheidsverandering nie.

In 1968 het Herman 'n tien weke lange navorsingsprojek met 24 manlike
studente van stapel gestuur.

'n Psigodrama- en kontrole groep is ook

gebruik. Gedragskriteria is as uitkomsmeting ge'implementeer en die resultate
het getoon dat psigodrama effektief is in die verbetering van algemene
toepaslikheid van gedrag.

Girshick het in 1977 'n navorsingstudie aangepak rondom die verband tussen
psigodrama, kreatiewe uitdrukking en akademiese prestasie. Sy projek het
oor

agt

weke

gestrek

en
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hoerskoolleerlinge

is

betrek.

'n

Psigodramagroep, 'n verbale besprekingsgroep en 'n kontrole groep is
gebruik.

Die

"Torrance

Test

of

Creative

Thinking"

het

as

uitkomsmeetinstrument gedien . Die resultate het getoon dat psigodrama nie
effektief is in die verhoging

van

kreatiewe

uitdrukking

of verwante

akademiese prestasie nie.

Wood en sy kollegas het in 1979 'n navorsingstudie oor psigodrama met
alkoholverslaafdes uitgevoer. Dit het oor 4 weke gestrek en 110 alkoholiste is
betrek.

Een groep is aan psigodrama blootgestel en die ander aan

groepterapie in klein groepe.

Die "Comrey Personality Scale", verkorte

"MMPI", "State-Trait Anxiety inventory" en die "Anxiety-state Scale" is as
uitkomsmetings gebruik. Die resultate het getoon dat psigodrama effektief is
in verhoging van aktiwiteitsvlak, vertroue en emosionele stabiliteit.

Carpenter en Sandberg het in 1985 'n twaalf weke studie met sewe
gedragsafwykende ("delinquent") adolessente uitgevoer. 'n Psigodrama- en

kontrole groep is gebruik. Die volgende meetinstrumente is ge"lmplementeer
om die uitkoms van die sessies te bepaal: "Jesness Inventory", "I-E Locus of
Control Scale" en die "High School Personality Questionnaire". Die resultate
het getoon dat psigodrama effektief is in verbetering van ego sterkte ,
sosialisering en ekstroversie.

Uit bogenoemde wi! dit voorkom dat psigodrama aanpassing, vertroue en
emosionele stabiliteit be"lnvloed , maar dat dit nie kreatiwiteit bevorder of
persoonlikheidsverandering te weeg bring nie.

Soos vroeer genoem is , het terapeute ook op kliniese ervaring staat gemaak.
Dit het tot gevolg gehad dat aannames oor byvoorbeeld die doel en
effektiwiteit van tegnieke, die belang van terapeutiese elemente of die
hantering van probleemareas gemaak is.

Hierdie aannames is gewoonlik

gebaseer op kliniese ervaring eerder as op navorsing - hetsy kwalitatief of
kwantitatief.

3.2.

Resente Navorsing

Enkele voorbeelde van navorsingstudies oor adolessente- en volwassepsigodrama wat na 1985 die lig gesien het, sal vervolgens bespreek word.

Ozbay et al (1993 :3-11) beskryf 'n studie wat ondersoek instel na die
terapeutiese faktore in 'n adolessente psigodramagroep. Die doel van die
navorsing was om uit te vind hoe groeplede in 'n buitepasient adolessentepsigodramagroep

Yalom

se

"Therapeutic

Factors

List"

gebruik

om

terapeutiese faktore op verskillende stadiums van die groep te beoordeel.
Daar is gekyk na die terapeutiese effek van psigodrama op adolessente, die
verskil tussen manlike en vroulike groeplede se beoordeling van terapeutiese
faktore en hoe die beoordeling van dieselfde toetspersone op verskillende
stadiums van die groep vergelyk.

35

Tien groeplede (ses vroulik, vier manlik, ouderdom tussen

15 en

20 jaar) van

'n geslote buitepasient psigodramagroep is gebruik. Die groep het een maal
per week vir twee ure oor 'n tydperk van een jaar ontmoet.

Aan die einde

van die tiende en twintigste sessie is Yalom se "Therapeutic Factors List" aan
groeplede gegee om te rangskik van mees bruikbare tot mins bruikbare in
terme van terapeutiese faktore . Die data is kwantitatief ontleed en daar is
vasgestel dat geen statisties beduidende verskil tussen manlike en vroulike
groeplede bestaan met betrekking tot ge'ldentifiseerde terapeutiese faktore
nie.

Daar is ook geen beduidende verskil gevind tussen waargenome

terapeutiese faktore van die tiende en twintigste sessie nie. Daar is verder
vasgestel dat Insig, Familie - Heruitspeel en Eksistensiele faktore die
belangrikste terapeutiese faktore vir die groep was. Hierdie studie is veral
waardevol in die identifisering van bruikbare terapeutiese faktore

in

psigodrama met adolessente.

Guldner (1990:142) kyk in sy navorsing na die gebruik van gesinsterapie met
adolessente. Gesinne is willekeurig aan vier terapeute toegewys. Twee van
die terapeute het verbale metodes en twee het aksie-metodes in terapie
gebruik. Elke terapeut het ses gesinne, vir tussen ses en twaalf sessies, in
konsultasie gesien. Guldner beskryf die aksie metode as 'n kombinasie van
struktuurteorie en psigodrama.

Na opname is gesinne se vlak van

funksionering

met behulp van

Weltner se "Family Assessment and

Intervention Continuum" bepaal.

Hulle het ook voor- en na- toetse met

behulp van die "Family Relationship Inventory" ondergaan. Die gesinne moes
ook aan die begin van terapie doelwilte vasstel. Na afloop van terapie het
elke gesin deur middel van 'n Likert-tipe skaal hul vordering in terme van
bereiking van doelwilte beoordeel.

Die resultate van die doelwit-bereikingevaluasie en van die "Family
Relationship Inventory" is statisties ontleed en die navorsers het tot die
volgende gevolgtrekking gekom (hoewel die resultate nie veralgemeenbaar is
nie): in gesinne met 'n sekere vlak van funksionering, veroorsaak aksie-

metodes dat gesinslede

meer saamstem

oor doelwitbereiking

en

tevredenheid met terapie.

Martin en Labot! (1991) het 'n navorsingstudie onderneem waarin hulle
gepoog het om 'n betroubare en praktiese metode vir die analisering van
psigodrama-prosesse daar te stel. Met betrekking tot die prosesse was hul
hipolese dal die lengle van prolagonis-regisseur inleraksies sal verminder en
die lengle van rolomruiling sal vermeerder soos die psigodrama vorder.

Data is verkry uit sewe psigodramasessies wat op band vasgele is, ontleed is
en met betrekking tot aard van interaksies, gekodeer is.

Dil het 'n

opsomming gegee van wie in interaksies betrokke was, walter rolle deur die
protagonis gespeel is, walter komplimentere rolle tydens 'n interaksie gespeel
is en hoe lank 'n interaksie was.

Interkorrelasies tussen data gegenereer

deur verskillende waarnemers is gedoen om vas te stel of betroubare
resultate verkry sal word.

Nadat inligting statisties verwerk is het die

navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat waarnemers se data ooreenstem
en dus betroubaar is.

Met betrekking tot die hipotese rondom die afname van interaksies tussen
protagon is en regisseur is daar bepaal dat interaksies tussen protagonis en
regisseur wei korter word soos die drama vorder.

Daar is verwag dat

rolomruilings langer sal raak soos die dramas vorder en in intensiteit
toeneem.

Die bevinding was dat rolomruilings wei geleidelik langer word

soos die drama vorder, maar dat dit na die einde van die drama weer verkort.
Die waarde van die navorsing Ie onder andere in die daarstelling van 'n
betroubare metode vir kwantitatiewe analise van psigodrama-prosesse.

Thomas Stallone (1993) kyk in sy navorsing na die effek van psigodrama op
gevangenes met aanpassingsprobleme. Die metode het behels dat !wee en
twintig gevangenes uit die groep wat by die geestesgesondheidsprogram
"Intensive Services Program" betrokke was, aan 'n oop psigodramagroep

deelgeneem he!. Die groep het een maal per week vir 'n uur en 'n half oor 'n
periode van een jaar bymekaargekom.

'n Gelyke aantal lede van die

"Intensive Services Program" is geselekteer. Hulle het die normale aktiwiteite
van die program bygewoon. maar het nie aan psigodrama deelgeneem nie.
'n Verdere geselekteerde groep was twee en twintig gevangenes wat nie aan
die "Intensive Services Program" of aan die psigodrama deelgeneem het nie.

Die deelnemers se vlak van onaanvaarbare gedrag en positiewe aanpassing
is vasgestel deur middel van die aantal institusionele dissiplinere verslae wat
hulle al ontvang he!.

Dit is 'n verslag wat opgestel word indien die

gevangenes iets doen wat teenstrydig is met die reels van die gevangenis.
Die aantal verslae teenwoordig in die ses maande voar die navorsingsprojek
is vergelyk met die aantal verslae in die maande wat op die projek gevolg he!.

Die hipotese rondom die effektiwiteit van psigodrama is getoets deur 'n
variansie-analise toe te pas op die hoeveelheid verandering tussen
dissiplinere verslae in die ses maande voar die aanvang van die projek en die
ses maande daarna. Hierdie analise is van toepassing gemaak op al drie die
ge"identifiseerde groepe.

Die resultate het getoon dat gevangenes wat aan die psigodramagroep
deelgeneem het. beduidend minder onaanvaarbare gedrag na afloop van die
program geopenbaar het as die gevangenes wat net aan die "Intensive
Services

Program" deelgeneem

he!.

Laasgenoemde

gevangenes

se

onaanvaarbare gedrag was weer minder as die van gevangenes wat geen
blootstelling aan terapiegroepe gehad het nie.

Hierdie studie ressorteer

onder die uitkomsstudies in hierdie veld en illustreer die effektiwiteit van
psigodrama.

Die oorsig oor resente navorsing het aan die lig gebring dat daar steeds
minder navorsing oor adolessente-psigodrama in vergelyking met volwassepsigodrama bestaan.

Die navorsing wat wei oor adolessente-psigodrama

bestaan , fokus eerder op die uitkoms van die terapie as op die terapeutiese
proses

self.

Die

navorsingsmetodes

wat

in

hierdie

uitkomsstudies

geYmplementeer is, is hoofsaaklik kwantitatief van aard.

Hierdie bevinding help om die leemtes in die veld van psigodrama-navorsing
te identifiseer. Daar is 'n tekort aan kwalitatiewe navorsing oor adolessentepsigodrama wat fokus op die terapeutiese proses eerder as op die uitkoms
van die terapie.

Knittel (1990:116) Ie daarop klem dat psigodrama met

adolessente verskil van psigodrama met volwassenes en dat navorsing nodig
is om te bepaal walter tegnieke effektief is in werk met adolessente. Daar sal
vervolgens gekyk word na die kenmerke en uitdagings van adolessensie as
ontwikkelingsfase en die potensiaal van psigodrama as terapeutiese metode
in die behandeling van adolessente.

4.

ADOLESSENSIE

Die aanvang van adolessensie val saam met die begin van seksuele
volwassewording en adolessensie eindig wanneer die individu volgens wet
onafhanklik van volwasse outoriteit kan funksioneer.

Aangesien seksuele

volwassewording varieer is dit nie moontlik om 'n presiese tyd vir die aanvang
van adolessensie daar te stel nie , maar dit word algemeen geskat op
twaalfjarige ouderdom vir dogters en dertienjarige ouderdom vir seuns.
Volgens bogenoemde definisie eindig die fase van adolessensie op
agtienjarige ouderdom (Hurlock, 1973:2).

4.1.

Fases van die Menslike Lewensiklus

Erik Erikson kyk na menslike ontwikkeling in terme van die psigososiale take
wat in verskillende fases van ontwikkeling deurloop moet word . Hy stel die
take in terme van "krisisse" wat die individu tydens vasgestelde fases probeer
oplos.

Die krisis van die adolessent word gestel as "Identity vs. Role

confusion" (Hopkins , 1983:75).

Die komponente van identiteit kan gesien

word as seksuele-, sosiale-, fisiese-, sielkundige-, morele-, ideologiese- en
beroepskomponente (Rice, 1995:329). Erikson beskryf die krisis soos volg:
"The physical changes of adolescence arouse a new search for sameness
and continuity and the need for a coherent sense of self' (Stevens-Long &
Cobb, 1983:56). Die suksesvolle deurloping van vorige lewenstadia en die
positiewe oplossing van toepaslike vroeere krisisse is 'n voorvereiste vir die
suksesvolle oplossing van die krisis van hierdie fase.

James Marcia (1989) (weergegee in Rice,1995:330) het in sy navorsing die
konsep van Erikson effens verder uitgebou en verskillende fases van
identiteitsvorming daargestel. Oit word hier weergegee aangesien dit lig werp
op die proses van identiteitsvorming wat die adolessent deurloop. Die mees
gevorderde stadium is die van "identity achievement". Hier het die individu 'n
periode van ontdekking en eksperimentering met alternatiewe deurloop en
duidelik gedefinieerde verbintenisse

gemaak.

Hierdie

stadium

word

voorafgegaan deur 'n moratorium-fase waar die adolessent kans gegun word
om alternatiewe te eksploreer en verbintenisse is nog vaag en tentatief.
"Foreclosure" verwys na die individu wat min of geen eksplorasie onderneem
het en wat nog toegewy is aan die waardes van die kind-fase.
diffusion" verwys

na

'n gebrek aan toewyding

tot

enige

"Identity
spesifieke

verbintenisse en besluite, hetsy 'n periode van ontdekking deurloop is, al dan
nie. Psigodrama as behandelingsmetode kan 'n waardevolle rol speel in die
deurloping van die proses van identiteitsvorming. Dit bied aan die adolessent
die geleentheid om met alternatiewe te eksperimenteer in 'n lewensgetroue
situasie waar hy terugvoer en ondersteuning vanuit sy sosiale omgewing kan
kry. Die ondersteunende atmosfeer bied verder aan die adolessent 'n groter
mate van vryheid en sekuriteit wat hom in staat stel om alternatiewe te
oorweeg wat moontlik nie in sy algemene lewensituasie aan hom beskikbaar
sou wees nie.

Anna Freud (1946) (weergegee in Rice, 1995:328-329) beskryf adolessensie
verder as 'n tydperk wat gekenmerk word deur pSigiese wanbalans,

emosionele konflik en wisselvallige gedrag. Adolessente is aan die een hand
egosentries en selfsugtig en aan die ander hand kan hulle vasgevang word in
die behoeftes van ander.

Hulle kan ten tye nie sonder sosiale kontak

funksioneer nie, en op ander tye wil hulle aileen wees. Hulle varieer tussen
rebellie en konformering.

Hulle is nie net selfsugtig en materialisties nie ,

maar ook moreel idealisties.

Hulle is die een oomblik onwrikbaar

selfversekerd en die volgende oorkom deur twyfel in hul eie vermoens.

Na aanleiding van Anna Freud word hierdie konflikterende gedrag veroorsaak
deur seksuele rypwording tydens puberteit wat 'n oplewing in instinktiewe
dryfkragte meebring .

Intrapsigiese konflik breek uit tussen id, ego en

superego en die adolessent is in konstante worsteling ten einde hierdie
konflikte die hoof te bied .

Indien die konflik bly voortbestaan en

ontoereikende verdedigings teenwoordig is, is psigiese versteuring die
gevolg.

Freud is egter van die opinie dat, indien die ego en superego na

wense ontwikkel het in die vorige lewensfases, die individu die intrapsigiese
konflikte suksesvol kan oorkom.

4.2.

Ontwikkelingstake

Havinghurst (1972) (weergegee in Rice , 1995:334) identifiseer agt hooftake
wat deurloop moet word tydens adolessensie. Ontwikkelingstake kan gesien
word as die vaardighede, kennis, funksies en houdings wat individue moet
ontwikkel ten einde effektief as volwasse persone te funksioneer.

Die

volgende ontwikkelingstake word vir adolessente daargestel :
1. Aanvaarding van eie liggaam en vermoe om die liggaam effektief te
gebruik.
2. Bereiking van

emosionele onafhanklikheid

vanaf ouers en

ander

volwassenes.
3. Aanneming van 'n manlike of vroulike geslagsrol in die samelewing.
4.

Daarsteliing

van

nuwe

en

meer

volwasse

verhoudings

ouderdomsgenote van beide geslagte.
5. Verlanging en daarsteliing van sosiaal verantwoordelike gedrag.

met

6. Verkryging van 'n waarde- en etiese sisteem wat gedrag rig.
7. Voorbereiding vir 'n ekonomiese loopbaan.
8. Voorbereiding vir die huwelik en 'n gesinslewe.

Hierdie ontwikkelingstake loop hand aan hand met Erikson se konsep van
adolessensie as 'n fase waarin die daarsteliing van identiteit 'n uitdaging is.
Die onvermoe om hierdie ontwikkelingstake suksesvol te deurloop gee

aanleiding tot rolverwarring en dus 'n onvermoe om 'n vaste identiteit te vorm
waarop die individu moet bou in sy poging om die krisisse van verdere
lewensfases suksesvol die hoof te bied.

Aangesien die adolessent in psigodrama deel is van 'n situasie waar
problematiese sosiale interaksies herbeleef kan word en waar hy met
alternatiewe kan eksperimenteer, bied psigodrama 'n omgewing waarbinne
hy die nodige vaardighede en kennis kan opdoen wat hy benodig ten einde
die ontwikkelingstake suksesvol te kan bemeester.

4.3.

Oorgang na Volwassenheid

Adolessensie word verder gekenmerk deur die feit dat dit 'n oorgangsfase
tussen kindwees en volwassenheid is . Die blote wete van wat van hom op
sosiale vlak verwag word , 5005 uitgespel in ontwikkelingstake, stel die
adolessent nie outomaties in staat om die oorgang te maak nie.

Dit is

belangrik om in gedagte te hou dat die oorgang 'n verandering be he Is en
aanpassing tot verandering

'n

groot uitdaging

vir persone van

aile

ouderdomme bied.

Daar is etiike faktore wat die oorgangsproses be'lnvloed . Hurlock (1973:7-8)
identifiseer sekere van die faktore . Die eerste het te make met die spoed en
lengte van die oorgangsfase.

Indien die adolessent byvoorbeeld direk na

skool begin werk, is die spoed waarmee die oorgang gemaak word kort en
die tydperk vir voorbereiding minder.

Sou die oorgangsfase egter te lank

uitgerek word , 5005 in die geval van persone wat lank finansieel van ouers

afhanklik is, bly die adolessent ook in ander aspekte afhanklik en word dit al
moeiliker om later onafhanklik te funksioneer.

Die tweede faktor hou verband met die feit dat daar van die adolessent
verwag

word

om

verantwoordelikheid te

neem,

terwyl

hy

as

kind

aangemoedig is om afhanklik en onderdanig te wees. Die derde faktor is die
graad van afhanklikheid wat tydens die kinderjare teenwoordig was.
Adolessente wat as kinders baie afhanklik was , vind die oorgang moeiliker
aangesien die onafhanklikheid en verantwoordelikheid van volwassenheid
onhanteerbaar is. 'n Volgende faktor is die tweeledigheid van die adolessent
se bestaan. Daar word van hom verwag om keuses te maak en onafhanklik
te wees, hoewel hy steeds poog om die wense van ander in gedagte te hou
en in talle opsigte steeds van ouers afhanklik is en aan hul outoriteit
onderwerp word.

Die graad van realisme random eie vermoe is 'n verdere faktor wat die
oorgangsfase be"lnvloed.

Die vryheid wat saam met onafhanklikheid gaan ,

word dikwels gesien as 'n verwydering van aile hindernisse. Die adolessent
wat gekonfranteer word met sy eie beperkings kan 'n diep teleurstelling in sy
eie vermoe beleef.

In psigodrama kan die adolessent vir homself so vee I

vryheid voorstel as wat hy benodig en daarbinne eksperimenteer. So kan hy
binne 'n veilige, ondersteunende omgewing bewus word van sy beperkinge
en sy werklike lewensituasie met 'n grater mate van realisme, tegemoet gaan .

Die persoon se sukses in die hantering van krisisse in die vorige lewensfases
gaan uiteraard sy vermoe om huidige krisisse te hanteer, be·invloed . Dit gaan
verder 'n invloed he op sy vermoe om die oorgang na volwassenheid te
maak.

Die soeke na 'n eie identiteit, die poging om ontwikkelingstake suksesvol te
deurloop en die poging om die oorgang te maak vanaf kindwees na
volwassenheid kenmerk die fase van adolessensie en moet in gedagte gehou

word by terapeutiese behandeling . Die uitdagings van hierdie fase moet nie
as 'n hindernis vir behandeling gesien word nie, maar moet eerder benut en
geeksploreer word in terapie en psigodrama leen hom tot eksplorasie van en

eksperimentering met alternatiewe.

5,

SAMEVATIING

In hierdie hoofstuk is 'n oorsig oor die literatuur onderneem ten einde 'n
inleidende perspektief oor die ontstaan van psigodrama as terapeutiese
metode te verskaf. Daar is gekyk na die aard van navorsing en 'n leemte met
betrekking tot kwalitatiewe prosesnavorsing in die veld van adolessente
psigodrama

is ge'ldentifiseer.

Daarna

is die ontwikkelingsfase van

adolessensie bespreek en die potensiaal van psigodrama as terapeutiese
behandelingsmetode vir adolessente is uitgewys.

-Qie huidige studie fokus op adolessente se belewing van die proses van
pSigodrama en poog om die leemte wat op die gebied van prosesnavorsing in
adolessente-psigodrama bestaan, aan te spreek. In die volgende hoofstuk sal
die navorsingsmetode wat in die huidige studie gevolg is om data in te samel
en te ontleed, bespreek word .
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HOOFSTUK5

1.

Daar

GEVOLGTREKKING EN INTEGRASIE

INTEGRASIE

is

duidelike

raakpunte

tussen

die

literatuuroorsig

en

die

navorsingsresultate, hoewel die navorsing nie onderneem is om aspekte van
die literatuur te ondersteun of te weerle nie. Die raakpunte wat waargeneem
kan word, word vervolgens ui!gewys soda! die navorsing in die kon!eks van
die literatuur ge"lntegreer kan word.
Die sleutelkonsep van "action and acting" is deur Moreno (1946) gesien as 'n
aspek van psigodrama wat groeplede in staat stel om met aspekte van
hulself, waarvan hulle voorheen nie bewus was nie, in kontak te kom.

Die

fundamentele struktuur reflekteer hierdie siening van Moreno: fisiese
betrokkenheid

("action

&

acting") wakker emosionele openbaring

en

ontginning aan .

Die belang van die situasie en die beweging van die lewensdrama in die hieren-nou as sleutelkonsep van die teorie is ook in die navorsingsresultate
sigbaar.

Dit is in die werklikheid van die hier-en-nou van die drama dat

spontaniteit in die vorm van emosionele betrokkenheid en openbaring te
voorskyn tree. Annelie se byvoorbeeld in sessie 3 die volgende: "Near the
end I started crying, I pushed Anton away like I would've liked to do with him,
that night. It didn't feel like butterflies, it felt like eagles inside my stomach,
wanting to burst out and just grab the person and kick him and beat him
up ... lt was so real. I felt so powerful." Toe sy die situasie van daardie aand in
die hier-en-nou van die sessie kon beleef het emosionele betrokkenheid en
openbaring spontaan na vore getree.

Daar is in die navorsingsresultate dikwels verwys na die konsep van katarsis
as die proses van emosionele loslating.

Die literatuur Ie ook klem op die

proses van integrasie en ordening wat emosionele loslating volg . Dit kan

gesien word in subjekte se belewing dat die betrokke en ander relevante
lewensituasies vanuit 'n nuwe perspektief beskou kan word . Laasgenoemde
toon verder raakpunte met die sleutelkonsep van insig waarna Kellerman
(1992:86) verwys as "action-insight". Oit is deur fisiese betrokkenheid dat
groeplede ervarings kan ontgin en hul perseptuele veld kan herstruktureer.
George verwoord dit in sessie 6 soos volg: "Oit was vanaand vir my of ek
regtig met my ma gepraat het. Ek voel baie beter, my probleem voel ligter.
Oit is van daai laaste deel waar ek met haar gepraat het, dit was asof my ma
self langs my gesit het, asof ek met haar self gepraat het." Die laaste deel
waarna George in hierdie gedeelte verwys kan gesien word as die punt in die
drama waar katarsis plaasgevind het. Dit het hom gehelp om sy probleem op
'n ander wyse te ervaar en sy belewing van die insident is geherstruktureer.

Wat die rol van die gehoor aanbetref, is daar verwys na Moreno (1946:261)
se siening van die twee dimensies van die gehoor naamlik produksiegesentreerdheid en gehoor-gesentreerdheid. Daar is gese dat die protagonis
sensitief is vir die gehoor se opinie van hom - veral indien hy homself as 'n
uitgeworpene beleef of nog nie die geleentheid gehad het om status in sy
omgewing te verkry nie - soos in die geval van adolessente - en dat die
gehoor 'n ondersteunende en bevestigende funksie in die verband vervul.
Die sensitiwiteit vir die opinie van ander is in die eerste fundamentele
beskrywing as deel van die ge'ldentifiseerde protagonis-komponente genoem
en daar is gesien dat hierdie vrees spontaniteit in die vorm van emosionele
open baring aanvanklik stuit.

Die ondersteunende rol van die gehoor is

sigbaar in die besef van die universaliteit van ervarings en in die
kommunikasie van begrip vir en meegevoel met die protagonis. Die gehoorgesentreerde dimensie van die gehoor kan in subjekte se belewing gesien
word, deurdat gehoorlede wat die gebeure op die verhoog waarneem tot
nuwe insigte kan kom en dit van toepassing maak op hul eie soortgelyke
ervarings.

Daniel se byvoorbeeld na afloop van sessie 4 die volgende: "I

have a lot of the same feelings as Annelie, similar stuff happened to me.
think I learned a lot too, like I must communicate with my parents".

Die Hollander Psigodramakurwe (Rabson , 1979:39) (sien Hoofstuk 2, afdeling
2.3.) gee 'n aanduiding van hoe die intensiteit van emosie oor tyd toeneem en
weer afneem. Hier is 'n verskil sigbaar in subjekte se beskrywings van hul
belewing van psigodrama.

Daar is 'n ooreenkoms in die toename van

intensiteit van emosionele betrokkenheid en openbaring tot by die ervaring
van katarsis, maar die deurwerkproses kan nie uit subjekte se beskrywings so
duidelik ingedeel word as 'n funksie van rolomruiling en "behavioural practice"
nie. Uit subjekte se beskrywings wil dit wei voorkom of die deurwerkproses
deels

'n funksie

van

die

afsluitingsfase

is, soos

dit

ook

in

die

psigodramakurwe uitgewys word.

Een van die duidelikste kenmerke van psigodrama soos dit in die literatuur
uiteengesit word , is die aksie-gerigtheid van die metode.

Uit die

fundamentele struktuur van adolessente se belewing korn hierdie beginsel
sterk na vore. Dit is die fisiese betrokkenheid wat emosionele ontginning
aanwakker.

Betreffende die funksie van die tegniek van rolomruiling, se Blatner en Blatner
(1988:75) dat die protagonis die grense van sy egosentrisiteit oorsteek

wanneer hy rolle omruil en dat hy dan die ander persoon se perspektief kan
ervaar en dat hy empatie met die ander se sienswyse kan verkry. Uit die
subjekte se beskrywings blyk dit dat dit nie altyd die geval is nie.

By

rolomruiling met die antagonis vind daar "oorspoeling" deur die rol van die
antagonis plaas en is groeplede dikwels nie daartoe in staat om empatie met
die karakter te verkry nie. Groeplede se fokus bly in so 'n geval op hul eie
emosionele ervaring en dit versterk dikwels eerder die bestaande houding
jeens die antagonis.

Hierdie tendens kan byvoorbeeld in die volgende

stellings gesien word : Annelie (sessie 3): "It felt terrible to play him. I never
imagined his role before, hear his voice all the time, I never want to be in that
position again . I couldn't imagine that somebody could do something like
that, it destroyed my mind totally, playing his role and to feel it was me lying

there and it was me getting kicked like that. It made me feel "no I can't do this
it is wrong." en Janet (sessie 5): "Toe ek my stiefpa se rol gespeel het, het dit
gevoel of ek soos hy begin raak - 'n monster. Ek het dit gehaat. Ek wil nie 'n
monster wees nie, ek wil nie soos hy wees nie. Ek was bang, ek het gewens
hy wil stop, ek haat sy stem, ek haat alles."

Die literatuur wys daarop dat adolessente in 'n proses van soeke na eie
identiteit is en dat vaste idees en besluite eers werklik na adolessensie
vasgele is (Hopkins, 1983:75). Daar word verder melding gemaak van die
"selfsug" wat dikwels die houding van die adolessent kenmerk (Rice ,
1995:328-329).

Oit mag moontlik 'n verklaring bied vir die waargenome

tendens dat die adolessente nie in aile situasies empatie met 'n ander
karakter kan ervaar nie. Oit mag wees dat 'n sterk eie identiteit eers vasgele
moet wees, alvorens dit moontlik is om met die oortuigings van die antagonis
gekonfronteer te word en steeds die vermoe te behou om apart van die
persoon te bly en nie deur hom oorspoel te word nie. Aangesien die krisis
van adolessensie een van "Identiteit vs. Rolverwarring " (Hopkins, 1983:75) is,
is dit moontlik om te vermoed dat rolverwarring intree by konfrontasie met die
antagonis en dat die groeplid dit as bedreigend ervaar omdat dit sy - tot
dusver - tentatiewe en steeds onsekere besef van 'n eie identiteit bedreig.
Hierdie is slegs 'n hipotese en deeglike studie sal onderneem moet word om
te bepaal of daar wei waarheid in steek.

In die protokol-ontleding kom dit na yore dat groeplede dit moeilik vind om die
rol van karakters wat ander eienskappe as hulle openbaar, aan te neem.
Annelie illustreer byvoorbeeld in die volgende deel dat dit met tye moeilik is
om die ouerrol aan te neem: "I could go into her role a bit but not totally
because it is too different, well she's very soft-hearted, well not that I'm not,
but she, well she's more lady like than I am and she's got a book-type
personality, she likes to sit and read books, she's not a social person. So it's
not like I could be the same as she is".

Anna Freud

(1946) (weergegee in Rice, 1995: 328-329) maak melding van

die feit dat die adolessent varieer tussen egosentrisiteit en selfsug aan die
een hand , en preokkupasie met die behoeftes van ander aan die ander hand.
Sy skryf dit toe aan intrapsigiese id-superego konflik.

Die tendens dat

groeplede dit moeilik vind om die ouerrol aan te neem kan in die lig van Freud
se stelling beskou word. Die ouerrol verteenwoordig die superego in terme
van samelewing-waardes en syding met daardie waardes en oortuigings kan
beteken dat die id-impulse ontken en negeer moet word . Hierdie situasie
versterk die intrapsigiese konflik wat reeds teenwoordig is en die groeplid vind
die situasie daarom moeilik en sal verkies om dit te vermy.

'n Verdere kwessie wat tydens protokol-ontleding na vore gekom het, is dat
die psigodrama nie veel waarde vir 'n gehoorlid het indien hy nie die tema van
die protagonis deel nie. Oit kom byvoorbeeld in Anton se woorde na vore
(sessie 4): "Ek weet nie, ek het nog nie eintlik sulke probleme soos Annelie
gehad nie. Oit sou seker vir my iets beteken het as my ma so was, as ek
sulke probleme gehad het". Hierdie tendens kan verstaan word as in gedagte
gehou word dat die adolessent weens die aard van sy ontwikkelingsfase met
sy eie identiteitsoeke gepreokkupeer is. Alternatiewe wat hom sal in staat
stel om sy eie identiteit te vestig , word ondersoek en dit wat nie met hierdie
saak verband hou nie, maak nie op sy aandag aanspraak nie.

Groeplede se vrees vir die onkontroleerbaarheid van hul eie emosies en
gevolglike teenkanting teen die uitspeel van hul eie psigodrama kom ook in
protokol-ontleding na vore.

Lea S8 dit in sessie 4: "I know if I do the

psychodrama and you find out part of me, I might get aggressive, 'cause I
might get angry and destroy something and I'm scared that I might hurt
somebody". Oit kom ook in Neels se woorde (sessie 5) na vore: "As ons dalk
eendag my psigodrama doen, ek weet nie, dit sal nie goed wees, ek sal te
kwaad word , ek is bang ek maak mense seer". Tydens adolessensie is die
persoon se aanvaarding binne die sosiale omgewing vir hom belangrik. Oie
adolessent moet as onafhanklike identiteit deur veral sy ouderdomsgenote

aanvaar word. Oit wil uit die protokolle voorkom of groeplede vrees dat die
onkontroleerbaarheid van hul eie emosies verwerping deur ander groeplede
tot gevolg sal he. Aan die einde van die psigodrama het groeplede egter
telkens na die terapeutiese waarde van die ondersteuning van medegroeplede verwys.

Oit wil dus voorkom of psigodrama vir groeplede die

geleentheid gee om gevreesde of onkontroleerbare emosies te eksploreer
binne 'n omgewing waar hulle steeds sosiaal aanvaar word.

Hierdie studie help om die potensiaal van psigodrama in die behandeling van
adolessente uit te lig. Psigodrama bied vir die adolessent die geleentheid om
te eksploreer, te ontdek en te ontgin binne 'n beskermde situasie waardeur hy
'n nuwe perspektief op die herbeleefde en ander soortgelyke situasies kan
kry. Verdere navorsing sal uiteraard nog lig op hierdie kwessie kan werp en
sal 'n waardevolie bydrae tot die bron van kennis wees, waaruit die
psigodrama-terapeut kan put in sy werk met adolessente.

2.

GEVOLGTREKKING

Uit die aard van die data-analiseringsproses word die resultate saam met die
proses gegee.

Die ontledingsproses het beweeg vanaf 'n fundamentele

beskrywing wat verkry is deur die bestudering van die fenomeen soos dit na
vore gekom het in die beskrywings van die subjekte tot by die fundamentele
struktuur van die belewing van psigodrama deur binnepasient adolessente
wat verkry is deur die metode van Empiriese Fenomenologiese Refleksie. In
hoofstuk drie is die volgende navorsingsvraag gestel : "Wat behels die
belewing van binnepasient adolessente wat aan 'n psigodramasessie
deelneemT Die antwoord hierop is vervat in die fundamentele struktuur: Die
belewing van psigodrama deur binnepasient adolessente is die proses van
paralielie toename in fisiese en emosionele betrokkenheid en openbaring en
die inlewing in en ontginning van ervarings op emosionele vlak en 'n

gevolglike nuwe perspektief op die herbeleefde situasie en ander soortgelyke
situasies.

Hierdie fundamentele struktuur is die eindresultaat waarna in die dataanaliseringsproses gewerk is. Een van die redes waarom daar besluit is om
Colaizzi se metode van data-analisering te volg, is dat die resultate van die
proses, soos dit sistematies deurbeweeg tot by die fundamentele struktuur,

duidelik aan die leser gekommunikeer kan word in die vorm van beskrywings.
Oit is myns insiens vir die leser nodig om ag te slaan op die hele
analiseringsproses, vanaf die eerste fundamentele beskrywing tot by die
fundamentele struktuur, om werklik begrip en aanvoeling te he vir die
komplekse belewing van psigodrama deur binnepasient adolessente.

Die analiseringsproses kan verder gesien word as 'n poging om terug te keer
na wat Husserl noem "the things themselves".

Dit is 'n poging om die

essensie van binnepasient adolessente se belewing van psigodrama te
ontgin en te verhelder. Die fundamentele struktuur is nie die van psigodrama
nie, maar wei van die belewing daarvan. Dit is 'n weergawe van die interne
prosesse wat die belewing kenmerk en nie van die objektiewe feite van wat in
psigodrama gebeur nie . Dit is nie 'n metodologiese analise van psigodrama
nie , maar wei 'n weergawe van hoe die toegepaste metode se betekenis
gestalte aanneem in die belewing daarvan .

Dit is om hierdie rede dat die fundamentele struktuur van die belewing van
psigodrama nie na die verskillende fases of tegnieke wat deel is van
psigodrama as terapeutiese metode verwys nie, maar wei na die essensie
van die belewing daarvan .

3.

AANBEVELING VIR VERDERE NAVORSING

Eerstens word daar aanbeveel dat indien 'n soortgelyke navorsingsprojek
onderneem word , 'n meer gestruktureerde onderhoud of vraelys ontwerp
word om die data te genereer. In hierdie projek is subjekte bloot gevra om
hul belewing te beskryf en dit het tot gevolg gehad dat subjekte uitgebrei het
op wat gebeur het eerder as om net te fokus op hul belewing daarvan.

Wat onderwerpe vir toekomstige navorsingsprojekte aanbetref, kan daar
ondersoek ingestel word na bogenoemde verskynsel dat rolomruiling nie in
aile gevalle tot empatie met die sienswyse van die ander karakter aanleiding
gee nie. 'n Navorsingsprojek in hierdie verband kan byvoorbeeld poog om
vas te stel of dit slegs die geval in adolessente-psigodrama is en of dieselfde
verskynsel by volwassenes waargeneem kan word.

'n Verdere navorsingsprojek wat uit hierdie studie vloei is 'n ondersoek na die
subjekte se belewing van individuele tegnieke byvoorbeeld die belewing van
groeplede van die dubbel-tegniek.

In hoofstuk een daar verwys na die bruikbaarheid van psigodrama as
terapeutiese metode in aile gemeenskappe weens die universaliteit van
drama as ekspressiemedium. Die veld Ie braak vir psigodrama-navorsing op
transkulturele gebied en aangesien kwalitatiewe navorsing daarop gerig is om
die fenomeen te verstaan, kan die tipe navorsing met vrug gebruik word om
deel te vorm van 'n uiters waardevolle bron waaruit die psigodrama-terapeut
kan put om die volle potensiaal van die metode te ontgin.
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BYLAAG 1
RELEVANTE STELLINGS UIT OORSPRONKLIKE PROTOKOLLE

SESSIE 3
Annelie:
•

Bang aan begin. Onseker of met ander kan deel. Ervaring dat gedwing
word om voort Ie gaan en Ie wys ten spyte van vrees. Bang ander gaan
dink sy is vreemd, maar wil he hulle moet weet wat gebeur het. Ander
voel beter omdat hulle weel wal met haar gebeur het.

•
•
•

Ervaar losvloeiing van emosie.
Ervaring van werklikheid van die situasie.
Voel sleg teenoor hulp-ego wanneer woede teenoor hom getoon word.
Kan yerby "slegvoel" gaan en voortgaan met psigodrama . As deur
aanvanklike "slegvoel" teenoor hulp-ego beweeg , voel dit goed.
Dubbel-tegniek veroorsaak verwarring , maak deurmekaar. Gedagtes
speel rond en soek na regte gevoel. AI is woorde nie presies nie is die
gevoel die belangrikste . Die gevoel moet uitkom. Dubbel help dat gevoel
wat binne is kan uitkom al is sy woorde nie presies nie.
Rolomruiling aaklig as rol van antagonis/aggressor moet speel. Self nog
nooit vantevore in sy posisie probeer plaas nie. "Verwoes my brein" om
dieselfde emosies as hy te ervaar. "Ek voel ek is hy". Woede en hartseer
as gevolg van die ander se woorde en emosie.
Aangenaam verras oor ander se ondersteuning. Kan in ander sien hoe
hulle voel. Ander weet hoe ek voel. Voel dit was onnodig om dit nie
vroeer met ander te kon deel nie.
Ervaar pyn as aan die situasie dink.

•

•

•

•

Daniel:
• Ervaar as gehoorlid hartseer en meegevoel met protagonis en haar
situasie .
• Skokkend om potensiaal van psigodrama om emosie te ontlok, waar te
neem .
• Weet hoe protagon is voel en deel dit met haar.
• As hulp-ego bly meegevoel by protagonis . Nie moontlik om antagonis se
motiewe te begryp as sy rol gespeel moet word nie.
Anton:
• Onaangenaam om rol van antagonis te speel. Poog om in rol in te leef,
slaag nie daarin nie.
• Moet doen wat dubbel se - verbreek konsentrasie en verminder inlewing.
• Negatiewe ervaring van antagonis speel bestaan. Ongeag hiervan is daar
tog 'n behoefte om die protagonis te help.
Lea:
• Verheug dat protagonis gehelp is. Kon help om protagonis se innerlike
gevoel uit te bring .

•

As gehoorlid ingeleef in situasie. Wou fisies betrokke raak as gevolg van
beleefde emosie . Wou huil uit meegevoel met protagonis. Wil protagonis
help, maar voel hulpeloos.

•

Se as dubbel dinge wat protagonis help om emosie na yore te bring. Val
terug op eie vorige ervaring om te kan dubbel.
Voel beter om aan protagonis jou ondersteuning te beloof. Wil he
protagonis moet weet dat haar emosie begryp word .
Indien protagonis se tema betrekking het op eie lewe, put gehoorlid ook
waarde daaruil.

•
•

SESSIE 4
Annelie:
• Intensiteit van psigodrama word gelykgestel aan intensiteit van probleem.
• Rolomruiling voel vreemd . Weet nie presies wat ander persoon sal se nie.
Moeilik om in rol van persoon te wees wat jy dink is anders as wat jy is .
Lea:
• Bang by moontlikheid van protagon is wees. Wil nie regtig oopmaak nie,
wil nie he ander moet weet hoe sy voel nie. Moontlikheid van verkiesing
as protagonis voel 5005 betreding van privaatheid . Vrees vir eie
aggressie wat in eie psigodrama na vore mag tree. Wil nie bejammering
van ander ervaar nie. Ander sal nie verstaan nie want hulle het nie die
situasie beleef nie.
• Inlewing in emosie van karakter as hulp-ego . Voel vreemd om daardie
emosie te beleef. Meegevoel met protagonis en antagonis - konflik omdat
protagonis se kant wil kies en tog ander karakter se emosie kon beleef.
• Voel dat psigodrama protagonis help. In psigodrama wys mense hulle
ware gevoelens . Meer selfvertroue om ware gevoel in psigodrama te wys.
• Weet hoe protagonis voel, was ook al in so 'n situasie .
• Protagonis leer iets uit psigodrama . Leer vaardighede bv. kommunikasie
met ouers . Leer protagonis iets van haarself en van ander karakters in die
drama .
Anton:
• Psigodrama nie veel waarde as nie selfde tema in eie lewe ervaar as
protagonis nie.
Daniel :
• As selfde ervaring as protagonis gehad het, kan iets uit psigodrama geleer
word.
• Vorm opinie oor gedrag van karakter tydens die speel van daardie
karakter. Speel rol soos dink dit gedoen moet word, maar ervaar nie
daardie persoon se emosie nie .
• Makliker om rol te speel as iemand vir jou dubbel.

SESSIE 5

Karin:
• Opwarming maak emosies los.
• Ervaar as protagonis angs weens opgewekte herinneringe.
• Voellam en senuweeagtig nadat gekies is as protagonis.
• Na afloop van psigodrama ervaar protagonis gevoel van verligting, voel
beter omdat dit met ander kon dee I.
• Moeilik om rolie met karakter om te ruil omdat ander karakter se houding
skokkend is.
• Simbole word vergestalting van emosie, verplaas emosie vanaf karakter
na simbool. Simboolgebruik verhoog ervaring van situasie as werklikheid.
• Tydens opstel van toneel kom alies terug. lets verander binne groeplid •
•
•

begin meer soos plek en tyd voel waar lewensdrama werklik afgespeel
het. Kon deeglik inleef.
Deel van lewensdrama in psigodrama verhoog gevoel van vertroue in
ander groeplede.
Deel van ervarings bring emosies en herinneringe uit protagonis se eie
lewe na Yore.
Rolomruiling met antagonis - "voel of ek soos hy raak".

Janet:
• Aan begin skrikkerig , deurmekaar - weet nie wat gaan gebeur nie ,
nodigheid om self in skoene van ander te sit.
• Omgee vir ander groeplid .
• Kan protagonis se punt insien, kan dink hoe sy voel.
• Opwarming voel vreemd . Emosies word opgewek.
• Moeilik om self in rol van ander te plaas. Harde werk. Sal kan sien wie
die persoon wie se rol jy speel, werklik is.
• Voel dat protagon is gehelp is.
• Voel oorweldig .
Neels:
• Voel verward na die tyd .
• Kry dit reg om in diepste probleme in te gaan in psigodrama, ervaar dit as
skrikwekkend .
• Vrees dat ander sal seermaak en dat eie emosie onkontroleerbaar sal
raak as eie lewensdrama uitbeeld .
• Ervaar protagonis se pyn.
• Kan in karakter se rol inleef en agterkom hoe hy voel.

SESSIE 6
Karin:
• Goed om hom te help, maar hartseer om te sien wat in sy lewe aangaan .
• Gevoel raak meer intens na einde van psigodrama.
• Deur ander rol te soeel wek dit van hulo-eao se eie emosie - dit wat 00

•
•

Aan begin nie regtig Ius vir psigodrama nie.
Intensiteit van emosie aan begin nie so hoog nie - raak meer persoonlik
betrokke wanneer self 'n rol aanneem.

•
•
•

Intensiteit neem toe na punt van katarsis.
Emosie in rol van ander karakter word opreg gevoel en beleef.
Gevoel van een-wees met protagonis.

Adri:
•

Ervaar intense
lewensituasie.

emosie.

Verrykend

- wek

sterk

emosie

oor ele

•

Aanvanklik bang.

•
•
•
•
•
•

Voel magteloos - wil protagonis help maar weet nie hoe nie .
Ongemaklik met fantasie-element.
Ongemak met en verlee om van self met ander te deel.
Help protagonis deurdat hy weet ander deel sy ervaring .
Selfbewus as hulp-ego omdat ander se aandag op haar fokus.
Vermoed dat protagonis nie oor sy emosies wil praat nie, kry hom jammer
en wil sy gevoel spaar.

Kobus:
• Ervaar sterk "negatiewe" emosie - wil dit nie ervaar nie
• Plaas self in posisie van protagonis - voel soos hy voel - sterk identifikasie
met protagonis.
• Aksie-metode van self uitdruk in opwarming - meer gemaklik as verbale
uitdrukking .
• Herbelewing van situasie wat in afsluiting met ander gedeel word .
• Laat met gevoel van onsekerheid, verwarring .
George:
• Voel werklik.
• Voel beter na die tyd , probleem voel ligter. Koppel dit aan ervaring van
katarsis.
• Plaas self in situasie van ander tydens rolomruiling - besef hoe hy voel.
Oit nie voorheen besef nie.
• Opstel van toneel maak dat situasie werklik word. Help om in die situasie
in te kom.
• Voel verlig dat situasie met ander kon dee I.
Neels:
• Psigodrama wek ook emosie by groeplid
• Ervaar selfde emosie as groeplid
• Voel simpatiek teenoor protagonis.
• Plaas self as gehoorlid in situasie van karakters en dink hoe hulle moet
voel.
• Voel dit help ander wat tema van protagon is dee I.
• Bring emosie na bewussyn wat verwarring veroorsaak.
• Bring emosie wat hy nie geweet het hy het nie , na bewussyn .
• Emosie tree tydens die aksie na vore.

BYLAAG 2
LYS VAN BETEKENIS·UITDRUKKINGS

•

Protagonis-wees aanvanklik angswekkend, hou verband met opinie van
ander - hul vermoe om aanvaardend te wees en beg rip te openbaar.
Angs veroorsaak teenkanting aan begin en voortbeweging van proses is
onder dwang. Afgesien van vrees vir ander se opinie is daar behoefte om
toneel met hulle te deel en dat hulle weet wat plaasgevind het.

•

By punt van katarsis word teenkanting teen proses gestaak en nou is
ervaring van werklikheid van situasie hoer - dus is belewing van hier-ennou van situasie hoog by punt van katarsis.

•

Aan begin moeilik om te onderskei tussen groeplid en karakter wat hy
speel. Moeilik om te onderskei of emosie teen karakter of teen groeplid
gerig word. Veroorsaak be perking in vloei van proses , wat manifesteer in
skuldgevoel teenoor medegroeplid , terwyl die skuldgevoel nie deel van
lewensdrama vorm nie.
Soos proses voortgaan , raak onderskeid
duideliker en be"invloed protagonis se houding jeens groeplid nie meer sy
houding jeens karakter nie. Deurbewegingsproses laat protagonis toe om
met drama voort te gaan en eindresultaat voel goed . Dus eers wanneer
drama vir protagonis werklikheid geword het, word proses as terapeuties
beskou .
Eksterne in sette soos in geval van dubbel-tegniek veroorsaak verwarring.
Oorlaaiing op kognitiewe vlak, wat op emosionele vlak geprosesseer moet
word. Verminder kognitiewe en emosionele betrokkenheid by situasie
deurdat handeling outomaties word .
Verwarring net oplosbaar as
eksterne inset ge"internaliseer word en groeplid op daardie vlak voortgaan .
Weer emosionele betrokkenheid belangrik vir vloei van proses.
Emosionele ervaring van protagonis aan begin in antisipering van ander
groeplede se denke en houding. In afsluitingsfase het protagonis 'n
ervaring van empatie, beg rip en sorgsaamheid vanaf ander groeplede.
Die teendeel van dit wat aan begin gevrees word en beperkend is, is aan
die einde teenwoordig .
In proses van rolomruiling van protagonis met antagonis, is impak op
emosionele vlak baie sterk en oorwegend negatief. Op kognitiewe vlak
verwarring en onvermoe tot inlewing . Selfs tydens rolomruiling is fokus op
herbelewing van eie emosie en nie op inlewing in en empatie met
antagonis nie.
In afsluitingsfase 'n gevoel van nabyheid aan groeplede . Deel van intense
emosionele ervaring lei tot verhoogde emosionele nabyheid , gevoel van
ondersteuning en wedersydse begrip, waar geantisipeerde teendeel aan
begin van drama die psigodrama-proses en emosionele openbaring ,
gestuit het.
Emosionele betrokkenheid by protagonis deur gehoorlid en skok in besef
van psigodrama se potensiaal tot emosionele loslating.
Rol van antagonis aanneem gekenmerk deur onvermoe om sy gedrag en
motiverings op kognitiewe vlak te verstaan , onvermoe tot inlewing in rol
van antagonis en oorspoeling en vernietiging deur antagonis. Konflik

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

tussen onwilligheid om rol te speel en besef dat dit vir protagonis
waardevol kan wees.
Groeplid in rol van hulp-ego bewus van proses van emosionele loslating in
protagonis. Voel instrumenteel in die proses en wek ervaring van
satisfa ksie.
Betrokkenheid van gehoorlid op emosionele vlak lei tot behoefte aan
fisiese betrokkenheid by drama.
Belewenis dat protagonis "swaarkry" in lewensdrama en behoefte om
protagonis te red , telkens gevolg deur besef van magteloosheid . Gevoel
dat groeplede van hulp was eerder wanneer self aan drama deelgeneem
het sodat protagonis deur situasie kon beweeg en nie wanneer groeplede
protagonis uit situasie "red" of wegneem nie.
Terugval op eie lewensituasie deur dubbel - eie lewensdrama van dubbel
word by situasie betrek. Kan as dubbel 'n ander hulp-ego bystaan om
protagonis se emosie na vore te bring deur by te dra tot die werklikheid
van die ervaring vir die protagonis.
Afluitingsfase gaan oor kommunikasie van ondersteuning en beg rip aan
protagon is.
Psigodrama van ander ook betrekking op hulp-ego se lewe. Ervaar ook
emosionele bevryding na afloop van psigodrama.
Intensiteit van psigodrama word gelykgestel aan intensiteit van probleem:
hoeveelheid energie wat in probleem ge'investeer word, word ook in die
psigodrama ge'investeer.
Rolomruiling dwing groeplid om ondersoek in te stel na psige van karakter
wie se rol hy speel. Moet siening van persoon heroorweeg .
In antisipasie van moontlik protagonis wees, ervaar groeplid vrees. Weier
proses van protagonis wees en stu it proses vir haar uit antisipering van
die invloed wat dit sal he bv. dat ander haar sal bejammer en uit die
oortuiging dat ander nie ten volle sal begryp nie en dat hulle haar
privaatheid sal binnedring.
As hulp-ego vind proses binne groeplid plaas waar opponerende emosies
versoen moet word. Kry nie gevoel van "oorneem van persoonlikheid"
soos wanneer protagonis met antagonis rolle omruil nie. Kan rol met
emosie van antagonis speel en steeds protagonis se emosie en kognisies
verstaan .
Na afloop van drama is gevoel dat protagonis selfvertroue opgebou het
deur loop van drama en dat sy opregte en baie persoonlike emosies en
ervarings met groeplede kon deel.
Vir gehoorlid Iyk dit na 'n leerproses waar bv. nuwe vaardighede
aangeleer word , inligting oor die self en die antagonis(te) aan die
protagon is bekend word (wat voor die drama nie bekend was nie). Proses
wat op emosionele vlak afspeel het dus kognitiewe effek ook.
Groter emosionele betrokkenheid as ervaring/tema met protagonis deel.
Neem rol van karakter (as hulp-ego) op kognitiewe vlak aan , hoef nie
emosioneel betrokke te wees om rol te kan speel nie.
Herbelewing van emosie wat met situasie van lewensdrama gepaard
Beskrywing van die ervaring vind vir protagonis op
gegaan he!.
emosionele vlak plaas.

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Na afloop is verligting teenwoordig wat gekoppel word aan die feit dat die
lewensituasie aan groeplede bekend is.
Rolomruiling van protagonis met antagonis behels konfrontering met
realiteit van antagonis se emosie, gedrag en motiewe, maar insig daarin
volg nie noodwend ig nie .
Gee van simbole is proses waardeur emosies vergestalt word. Mees
prominente gevoel wat jeens 'n persoon of situasie ervaar word, kry
fisiese teenwoordigheid en groeplid kan dit direk konfronteer. Wek 'n sin
van werklikheid en bring lewensdrama in hier-en-nou .
Voorstelling van karakters, opstel van toneel en selfaanbieding bring
verandering vir protagonis . Lewensdrama kom in hier-en-nou in .
Ondersteuning wat tydens afsluitingsfase gekommunikeer word , bring
vertroue in ander. Besef van gedeelde ervarings vind plaas.
Na verkiesing as protagonis is groeplid senuweeagtig , bang , liggaam voel
lam.
In opwarming begin losmaking van emosie - opwarming dus beginpunt
van die proses.
Bangheid aan begin van drama nie net van toepassing op protagonis nie,
ook waar vir ander groeplede . Verder gevoel van deurmekaarheid
teenwoordig. Aan begin reeds ervaring van empatie met protagonis.
Aanneem van rol verg inspanning , aanvanklik moeilik , soos in rol inkom
begin karakter duideliker raak omdat hy deur die lewensdrama meer
bekend raak.
Drama laat groeplid met gevoel van oorweldiging en verwarring .
Emosionele impak was groot. Voel dat ervaring waardevol vir protagonis
was.
Openbaring van intensiteit van 'n ander se probleem skrikwekkend vir
mede-groeplid.
Bang vir onkontroleerbaarheid van eie emosie. Deel van proses: uitspeel
van emosie wek vrees, behoefte om daardie emosie aan bande te Ie.
Bewuswording van aard en intensiteit van ander se gevoel. Proses van
inlewing , nie net in ander karakters nie, maar ook in situasie van
protagonis.
Prominent is die deel van emosie en die verligting wat dit bied .
Inlewing in situasie van protagonis en bevredigend om deel te he aan
proses wat as waardevol vir protagonis beskou word .
Toename in intensiteit van proses na einde.
Bou op na punt waar gevoel meer intens is.
Raak meer persoonlik betrokke.
Impak op persoonlike situasie deurdat deelname in rol van hulp-ego
raakpunte met eie situasie aksentueer.
Gebrek aan belangstelling, onwilligheid , intensiteit van emosie laag aan
begin.
Met aanneming van rol , d.w.s fisiese betrokkenheid by aksie , verhoog
emosionele betrokkenheid . Emosionele intensiteit en betrokkenheid hoog
by punt van katarsis.
Opregte ervaring van emosie van karakter deur hulp-ego - hoe hoer
identifikasie met en inlewing in 'n rol, hoe hoer intensiteit van emosionele
betrokkenheid . Verhoog ook begrip van situasie en empatie met
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protagon is. Weens aanklank by tema van psigodrama kry hulp-ego ook
insig in haar eie situasie.
Intense emosionele ervaring van hulp-ego nie net betrekking op situasie
van protagonis nie, maar - weens identifikasie met tema - ook betrekking
op eie lewensituasie.
Besef van eie magteloosheid wanneer pro beer om as buitestaander die
protagonis se situasie te verander.
Moet kan oorgang maak van werklikheid na fantasie-vlak en fantasie in
hier-en-nou as ''werklikheid'' beleef.
In afsluiting word daar gevra vir selfopenbaring.
Universaliteit van protagonis se ervaring in afsluiting sigbaar.
Potensiaal van groeplid om "negatiewe" emosie te tolereer be"lnvloed
houding jeens psigodrama.
Proses van idenlifikasie met protagonis as gedeelde ervaring uitgespeel
word.
Aksie-metode gemakliker manier van selfuitdrukking as suiwer verbale
metode. Opwarming inleiding tot aksiegerigtheid van res van proses.
Tesame met selfopenbaring in afsluitingsfase kom herbelewing daarvan .
Aan einde van proses is gevoel van verwarring en onsekerheid oor eie
situasie, gedagtes en emosie teenwoordig - invloed van psigodrama op
hulp-ego's se eie lewensituasie word sigbaar.
Bewustheid van werklikheid van ervaring . Die brug tussen spel en
werklikheid he! hoogtepunt tydens ervaring van katarsis. Laat groeplid
aan einde met gevoel van verligting en dat probleem meer hanteerbaar is.
Herbelewing van situasie in hier-en-nou vir groeplid 'n terapeutiese
belewenis.
Rolomruiling bring nuwe perspektief op hoe ander die gedrag van die
protagonis ervaar.
Opstel van toneel bring lewensituasie in hier-en-nou en verhoog
betrokkenheid en inlewing .
Inlewing in situasie van protagonis bring ook herbelewing van emosie in
verhouding tot eie lewensituasie deurdat sekere ervarings met protagonis
gedeel word .
Inlewing ook moontlik as gehoorlid .
Onbewus van intensiteit van beleefde emosie tot in psigodrama daarmee
gekonfronteer is.
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