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Danie Keet

Dit is die een ding wat ons
almal die een of ander
tyd net moet doen – om

af te skakel.
Die lewens- en werkstempo

waarteen ons deesdae ons dae
deurjaag – van soggens vroeg tot
saans laat – laat ’n mens dik-
wels nie tyd toe om te ontspan
nie. Dit is die een vergadering
op die ander, werksdruk en tei-
kens, en bykomende werk kom
maaklik saans saam huis toe.
Dan moet Ma en die kinders, en
natuurlik ook die diere net uit
die pad bly, anders is die kortge-
bakerde hardwerkende pa se
lont skielik baie kort.

Maar dit is mos nie reg nie –
nie teenoor jou huismense óf
jouself nie. Iewers moet jy tot
stilstand kom, ’n bietjie briek
aandraai voordat iets dalk die
mat permanent onder jou voete
uitruk…

“As dit by werk kom, werk
die gemiddelde persoon 80 000
uur in sy leeftyd – dit is as hy of
sy agt ure ’n dag werk. Dit is ge-
noeg!” sê Reinhard Moors, leef-
stylafrigter van Outerbox Thin-
king.

“In die hedendaagse lewe
word ons bestaan deur ons werk
oorgeneem, deels omdat ons as
gevolg van tegnologie té bereik-
baar geword het. 25 jaar gelede
was daar geen selfoon of skoot-
rekenaar nie. Mense het huis
toe gekom en die werk is gelos
tot môre. Nou is ons omtrent
24/7 ‘on call’ en ons kan die
kantoor saamneem huis toe
deur die einste skootrekenaar,”
sê Moors.

Hy meen ons is besig om ons-

self te ooreis. “Ons is letterlik
besig om onsself dood te werk.
Ons gaan nie van ’n oormaat
botter dood nie; dis van stres!

“Meer en meer hart- en ander
fisiese kwale word toegeskryf
aan die besete werkstempo wat
ons volg. Sowat 30 jaar gelede
was daar nie ’n tiende soveel ge-
valle van emosionele en fisiese
uitbranding soos vandag nie.
Die enigste mense wat hierby
baat, is hartchirurge en sielkun-
diges. Ter wille van ons eie fi-
siese en emosionele gesondheid
is dit nodig dat ons streng perke
vir onsself daarstel,” beveel

Moors aan.
Gerda de Villiers van Live Li-

fe Coaching op Somerset-Wes, sê
jy moet al begin afskakel die
oomblik wat jy die kantoordeur
agter jou toetrek.

“Die rit huis toe is die begin.
Kies om jou nie te steur aan die
verkeer nie en om nie daaroor
te stres nie – dit gaan jou nie
gouer by die huis bring nie.
Luister na jou gunstelingmusiek
en vermy liewer die nuus. Dit
kan jou net verder opwen.

“Oefening is ’n baie goeie ma-
nier van ontlading. As jy nie lus
het vir ’n besige gim na werk

nie, gaan draf ’n ent. Oefening
stel hormone vry wat jou laat
goed voel en is ’n uitstekende
manier om spanning te verlig
en jou terselfdertyd ontspanne
te laat voel. Stap deur die buurt,
kyk rond en let op na nuwe din-
ge in jou omgewing. Dit is ’n
eenvoudige manier om ontslae
te raak van die warboel in jou
kop,” is haar aanbeveling.

“Een van die doeltreffendste
maniere om te vergeet van jou
probleme is om ’n lekker boek
te lees, al is dit net een of twee
hoofstukke. Moet dit egter nie
op ’n tablet of e-leser lees nie.

Gee jou oë ’n ruskans van elek-
tronika. Familietyd is ook be-
langrik om waarde tot jou dag
toe te voeg. Probeer ’n eenvoudi-
ge nuwe resep en kook saam
met jou vrou en vra die kinders
om te help opruim. Maak ge-
noeg kos sodat jy die oorskiet
kan inpak vir werk. Dan hoef jy
nie te dink oor wat om in jou
kosblik te pak nie.

“Gesels met jou kinders en be-
stee tyd saam met jou eggenote.
Die lewe gaan nie net oor werk
nie. Daarna kan jy die dag se
stof, stuifmeel en sweet afspoel
met ’n lekker warm stort of bad
en sorg dat jy ten minste sewe
uur se slaap kry,” sê De
Villiers.

WERKTEMPO EN WERKSTRES

Skakel af en ontspan behoorlik

Dit is belangrik om af te skakel na werk, sodat jy nie uitbrand weens te veel stres en ’n gejaagde lewe nie.
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Die voordele van afskakel
en ontspan, is al oor en
oor bewys:
. Dit verminder die risiko
van foute maak by die
werk, want as jy uitgerus
en ontspanne is, is jy in
staat om beter te fokus.
. Jou sosiale vaardighede
is baie beter as jy uitgerus
is.
. Jy is minder geneig om
siektes te kry wat verband
hou met spanning.
. Jou kreatiwiteit ver-
hoog.
. Jou geheue verbeter.
. Jou produktiwiteit ver-
hoog.

Rus meer,
werk beter


