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   “Al weer beurtkrag!”  Die negatiwiteit kook oor in kras woorde ... 

Luister na jouself en die gesprekke om jou. Inderdaad, die uitdagings waarmee ons te kampe het is groot. Maar 
dis ook net so waar dat hoe ons kies om oor hierdie kwessies te dink, die prentjie realisties-positief of donkerder 
maak. Hoe ons dink, ons denkpatrone, kan bepaal of ons met veerkragtigheid in ontwrigtende tye kan leef. 

Denke gee geboorte aan elke enkele woord, handeling, gesindheid of emosie wat ons ooit kan beleef en het ’n 
bepalende invloed op die gees, siel en liggaam van elke mens. Denke bou of breek ons.

Die Bybel en denke 
In 1 Kronieke 28 dra Dawid die planne vir die bou van die tempel aan Salomo oor. In vers 9 maak Dawid ’n sprong 
na die innerlike tempel en moedig hy Salomo aan om die Here met sy hele hart en ’n gewillige siel te dien, want 
God deursoek die hart en gedagtes – ook die denke moet geheilig word. 

In Psalm 77 vind ons die voorbeeld van iemand wat in groot persoonlike nood verkeer. Vanaf vers 12 kom daar 
egter ’n ommeswaai toe die psalmdigter doelbewus besluit om aan God se wonderdade van die verlede te dink. 
Dit beteken nie dat ’n mens realiteit ontken of pyn onderdruk nie; dit bevat juis die erkenning daarvan, tesame met 
die wete dat God in beheer was, steeds is.

In Matteus 22:34-30 beskryf Jesus die belangrikheid daarvan om God met 
jou hele hart, siel en verstand lief te hê en die medemens soos jouself. Om 
God met die verstand lief te hê, beteken dat Hy nie met blinde toewyding 
nagevolg word nie, maar ook met die intellek en doelbewuste nadenke. 

Ook in Romeine 12:1-2 som Paulus die praktyk van die liefdesgebod – 
en die wesenlike van ons godsdiens – op. Die gelowige gee hulleself aan 
God as ’n vrywillige offer ... ook “deur die vernuwing van julle denke”. Die 
gelowige se lewenswyse moet anders wees as die van ongelowiges, ook ten 
opsigte van innerlike vernuwing. Veranderde denke bring veranderde gedrag 
en vernuwing mee. 

Dit is juis die werk van die Heilige Gees om ons denke te vernuwe, 
met geloofsoë te leer kyk, ons in die waarheid te lei, ons 
gedagtes te rig op alles wat waar, eerbaar, reg, rein, liefl ik 
en prysenswaardig is ’n die goeie en konstruktiewe 
(Filippense 4:8). 

Denke kan jou 
bou of breek



Hoe verander denkpatrone? 
“Ek het al hoeveel keer gesê jy moenie jou glas so oorvol gooi nie!” Nee, met Dawie se oorvol glase het ek nie raad 
nie. Met jou reaksie wel. 

Negatiewe binnegesprek
Onbewustelik praat jy duisende kere per dag met jouself. Dikwels is jou binnegesprek vol kritiek en  
twyfel wat jouself betref. Let maar op wat jy jouself toevoeg as jy ’n fout maak. Daardie binnegesprekpatroon 
bepaal jou reaksies. Lomp Dawie (hierbo) het ’n fout gemaak, maar as jou reaksie was “vee gou op,” was die 
verhoudingskade veel minder. Dit kon nie gebeur nie, want jou binnegesprek was dat hy selfsugtig/lomp/frustre-
rend is. Al was al hierdie dinge ook waar, het jy steeds ’n keuse om konstruktief of toksies te reageer. 
•	 Toksiese reaksies ontstaan uit leuengedagtes

Ons almal is blootgestel aan subtiele leuenpatrone in die brein. ’n Ervaring of opmerking van lank gelede, word dan 
mettertyd ’n giftige leuen soos “As my werk nie eksieperfeksie is nie, dink mense ek is hopeloos.” So ontstaan ’n 
vals waarheid waarop jy reageer. 

Jou brein het nie onderskeidingsvermoë nie. Of iets bedoel word of grappenderwys gesê is, jou brein glo en stoor 
die inligting wat hy gevoed word. “Ek verloor gedurig my sleutels!” mag klink soos kortstondige frustrasie, maar 
herhaal die boodskap ’n paar keer en jou brein stoor “ek is nalatig” en kort voor lank word jou nalatigheid ’n 
werklikheid. Gelukkig is die omgekeerde ook waar. “Ek gaan elke maand 10 nuwe Xhosa frases leer” word ook ’n 
realiteit. Herhaal enige selfspraak (positief of negatief) genoeg kere en jy vorm ’n kragtige breinpaadjie met die 
noodwendige reaksies volgens die inligting wat jy jou brein ingevoer het. 
•	 Misleidende breinboodskappe 

Misleidende breinboodskappe verskil van die ware belewenis. Byvoorbeeld, jy is nie regtig te besig vir jou studies 
nie, jy is eintlik doodbang dat jy die werk nie gaan verstaan nie. Dikwels ervaar ’n mens ’n misleidende sensasie 
en glo ter wille van tydelike verligting die vals sensasie. ’n Dame onthou hoe sy na ’n beroerte gesukkel het om in 
haar rolstoel te kom en geskree het “Ek kan dit nie doen nie.” Na ’n paar minute het sy besef dat dit ’n misleidende 
breinboodskap was (Stap 1: identifiseer die boodskap as vals). Sy het besef dat die waarheid eintlik was “ek wil 

nie, want ek sukkel” (stap 2: vertolk en herevalueer die gedagte). Hierna het sy reageer met 
“dit is belaglik, natuurlik wil ek” (Stap 3: veto met realiteit). Sy het die misleiding met 

’n ander gedagte getroef en haarself suksesvol na die rolstoel oorgeplaas. 
•	 Konfronteer jou eie storie

Ongesonde denke ontstaan gewoonlik as gevolg van innerlike seer. Innerlike 
pyn word toksiese denke. Vertel jou verhaal aan God en staan stil by elke 
seer oomblik, vertel Hom in besonderhede wat gebeur het, wat jy beleef 
het, ook hoe jy Hom in jou seer oomblikke beleef het. Hierdie gesprek 
bring verligting van die seer. Maar dan bly die giftige denke wat as gevolg 
van die seer ontstaan het, nog diep gegroef in die brein agter en moet dit 
met maande se konstruktiewe denke (sien hieronder) reggestel word. 

Hoe lyk konstruktiewe denke? 
•	 Dit	 is	 aanpasbaar. Dit steek nie vas by rigiede en uitgediende 

gedagtes nie. Daardie mense is van ’n ander etniese groep, maar hulle 
behoeftes is dieselfde as myne. 

•	 Dit	 tob	nie (overthinking). Ek was besorgd oor my finansies, maar ek is 
dankbaar vir die geleentheid om ekstra geld met my broodbakkery te verdien.

•	 Dit	is	realisties	sonder	oordrewe	negatiwiteit	of	positiwiteit.	Ek is dankbaar 
vir goeie vriende, hoewel dit steeds ’n uitdaging is om as enkellopende na ’n 
funksie te gaan. 

•	 Dit	is	nie	oorsensitief	en	selfbejammerend	nie. Dis ’n skade en frustrasie 
dat ek my foon verloor het, maar dit gebeur. Die lewe het my nie met ’n “curve ball” 

probeer uithaal nie. 
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Jou brein is vormbaar soos klei. Verbeel jou jy verander die vorm van die klei met jou gedagtes. Die eerste paar keer 
wat jy ’n spesifi eke gedagte dink, maak dit net ’n effense duik op die klei. Hoe meer dikwels jy die gedagte dink, 
hoe dieper en breër raak die breinpaadjie (die proses word neuroplastisiteit genoem.)

Nuwe denkpatrone verg herhaling op herhaling, maar met elke herhaling word die nuwe denke en reaksie 
toenemend deel van jou verstekreaksie (jou default). Hersien gereeld elke dag jou gedagtes en maak regstellings 
waar nodig. Dit werk nog beter om ’n vertroueling te vra om vir jou uit te wys as jy in ou denkpatrone verval. 

Sò word jy jou brein se baas 
Toets elke gedagte hiervolgens

A
Snellergebeure

B 
Selfgesprek / Innerlike oortuigings

C
Reaksie

D
Nuwe waarheid / oortuiging

E
Nuwe reaksie

A. Snellergebeure is die herinnering uit die verlede of huidige gebeure, byvoorbeeld Dawie se taai koeldrank op 
die vloer. 

B. Jy kies jou selfgesprek. Pas jou persoonlike reëls en verwagtinge aan as dit nodig is. Onthou, jy reageer op 
jou selfgesprek, nie op die werklike gebeure nie. Raak dus bewus van hoe jy na binne op gebeure reageer. 

C. Kies ’n konstruktiewe reaksie - iets wat nie jou of ander skaad nie. 
D. Uit jou reaksie word nuwe waarhede gevorm soos “dis ongeriefl ik, maar kan reggestel word.”
E. Gesonde selfgesprek lei tot gesonde reaksies. 

Herhaal die proses totdat ’n sterk breinpaadjie gevorm is en die konstruktiewe reaksie spontaan gebeur. 
Dit verg nederigheid om God en ander te vra om giftige denkpatrone uit te wys en om met die regstelling daarvan 
te volhard. Dit is egter wel vir ons almal moontlik om gesonde denke en reaksies te ontwikkel. Daarsonder kan 
ons geen doelwitte behaal nie, nie ’n enkele heilsame reaksie kies of beleef nie. Gaan dus jou dinkertjie se ratte 
gereeld na. As jy agterkom dat jy foute gemaak het, sê jy vir jouself wat ’n meer konstruktiewe reaksie sou wees. 
Maak net seker dat jy vir jouself – en jou vertroueling – ook vertel as jy gesonde denke kon handhaaf. Jou denke 
is die fondasie van jou realiteit, dink dus konstruktief.                                        Sonia Swart 


