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Danie Keet

Die lewe is vir die meeste
van ons maar ’n roetine-
besigheid. Dit is opstaan

in die oggend, regmaak vir
skool, kollege of werk, ry daar-
heen, doen die dag se verwagte
take, en dan terug huis toe.

Binne hierdie vasgestelde dag-
take, het jy dalk talle gewoontes
wat jy vir jouself geskep het om
jou in staat te stel om deur die
dag te kom. Nie noodwendig
sleurtake nie, maar handelinge
wat jy ontwerp om die lewe vir
jou in te rig, sodat jy dit maklik
kan hanteer.

Maar binne hierdie hande-
linge of optredes het jy waar-
skynlik gewoontes ontwikkel
wat jou van ander onderskei –
soms onbewustelik en in ander
gevalle dingetjies wat jy aange-
leer het om daardie inrig van
jou lewe makliker te maak.

Mark Twain, die bekende
skrywer van toeka se dae, het
een van sy beroemde uitsprake
oor gewoontes gemaak, toe hy
per geleentheid gesê het: “Om
op te hou rook is maklik, ek het
dit al duisende kere gedoen.”

Daar is baie van ons wat hier-
mee kan saamstem en weet hoe
dit voel om die een of ander
“sondetjie” te hê, ’n gewoonte
wat skadelik vir jouself is of wat
dalk ander rondom jou grens-
loos irriteer.

“Bestuurders wil dikwels hul
hare uit hul koppe trek as dit
kom by werknemers wat nie hul
slegte of ou gewoontes kan ver-
ander nie. Dit sou lekker gewees
het as ons maar net een keer vir
iemand sê om te verander en
dan is dit so,” som Reinhard
Moors van Outerbox Thinking

daardie gevoel op.
“Ons weet egter in werklik-

heid dat dit baie moeiliker is
om ou gewoontes te verander.
Vat nou maar net eenvoudige
dinge soos om nie verkeerd te
eet nie. Maar daardie sjokolade-
koek in die koffiewinkel lyk da-
rem al te lekker en net vanog-
gend het jy jou voorgeneem om
gedissiplineerd in jou eetge-
woontes te wees.

“Wat ons van die wetenskap
van neurolinguistiese program-
mering (NLP) leer, werp dalk
meer lig op die onderwerp. As
onsself, of andere, op ons druk
plaas om te verander, dan raak
die gewoontes dikwels net meer
hardnekkig. Dit gebeur omdat
die brein denkpatrone of paaie
vaslê deur besluite wat ons oor

en oor maak. Dit kan positiewe
of negatiewe patrone wees, en
daarin lê die oplossing,” verdui-
delik Moors.

En soos in die voorbeeld en
omstandighede wat Twain skets,
is daar baie mense wat uit erva-
ring daarmee saamstem. Sulke
gewoontes word dikwels oor
lang tydperke gekweek of aange-
leer en skiet diep in die mens se
psige wortel, sodat dit baie
moeilik is om weer te verander.
Hierdie ontwortelingsproses kan
uitputtend en in baie gevalle
ook pynlik wees, dink maar aan
dwelmverslaafdes wat sukkel
om “skoon” te kom.

“Ene Kross sê in ’n studie wat
in die Julie 2008-uitgawe van
Personality and Social Psycholo-
gy gepubliseer is: ‘Om oor en

oor na ons foute te kyk en dan
dieselfde negatiewe emosies te
ervaar, hou ons vasgevang in
negatiwiteit,” sê Moors.

“Ons moet eerder na die posi-
tiewe teenoorgestelde kyk en
daardie nuwe, goeie gewoontes
oor en oor vaslê. Só bou ons
nuwe breinpatrone of paaie wat
stelselmatig die ou negatiewe
paaie vervang.

“Hoe lank vat dit om nuwe ge-
woontes te vorm? Nuwe navor-
sing deur Phillippa Lally en
haar kollegas by die University
College van Londen, gepubliseer
in die European Journal of So-
cial Psychology, sê dit vat 66 dae
om ’n nuwe, goeie gewoonte vas
te lê en nie 21 dae soos vroeër
veronderstel is nie. Geen won-
der dat dit harde werk is om

van ou gewoontes ontslae te
raak nie.

“Dit is dikwels moeilik om
self die paaie vas te lê en dit is
waarom ons van persoonlike
gim-instrukteurs, sielkundiges
en dieetkundiges gebruik maak.
In die werksomgewing is dit die
werk van professionele afrigters
wat kliënte help om hierdie nu-
we gewoontes deur middel van
tegnieke, soos neurolinguistiese
programmering, te bou,” verdui-
delik Moors.

Dr. Anthony Daniels, ’n dok-
ter wat by ’n bekende tronk
werk, sê dat misdadigers dik-
wels beweer dat hulle hopeloos
verslaaf is aan hulle obsessies
en verderflike begeertes. Wan-
neer ’n mens aan iets verslaaf
is, redeneer hulle, “is hy in die
greep van ’n verskriklike drang,
wat hy glad nie kan weerstaan
nie”. “As hierdie redenasie reg
was, sou ons nouliks verant-
woordelik gehou kon word as
ons aan ons drange toegee.
Maar is dit waar dat ons hulpe-
lose slagoffers van ons innerlike
drange en begeertes is? Of kan
slegte gewoontes werklik te bo-
we gekom word?” vra Daniels.

Leer só slegte gewoontes af
. Identifiseer daardie gewoontes
en erken dit – besluit self of die
gewoonte goed of sleg vir jou en
die mense rondom jou is.
. Vervang die slegte gewoonte
met iets positiefs.
. Monitor jou vordering met die
veranderinge wat jy wil aan-
bring.
. Wees realisties in die proses
van verandering – gee dit tyd
om in te werk.
. Vra vir hulp as jy dit te moei-
lik vind om alleen reg te kom.

IS JY ’N GEWOONTEDIER?

Mense kán slegte handelinge afleer
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