Die noodsaaklikheid van ’n veelsydii>e persoonlikheidsontwikkelinj»' en in waiter mate die lees
van keurleesstof daartoe kan hydra
Dit is vleieiu] om te verneem dat u of ’ 11 I>ekciulc oor ’n sterk en
innemende persoonliklieid beskik. In die meeste gevalle voel u aan wat
daarmee bedoel word en dit prikkel 11 trots. Dit streel u Ego. Diep-in
is u van die waarlieid van die bewering oortuig, al is u taamlik onl>cwus
van wat alles tot u persoonlikbeidsvorming bygedra liet. So ’ n opmerking
laat u vir die eerste maal ervaar watter invloed u op u medemens uitoefen
en die krag wat van u uitstraal. U liet u medemens sodanig beïndriik
dat liy nie kon nalaat om die nawerking van u ])ersooidiklieid op horn
kenbaar te maak nie.
Wat is dit iiou presies wat horn beïndriik liet? U oë, gestalte, gelaatstrekke, gesonde liggaamsbou, glimlag, menslikheid, vriendeliklieid, belangstelling, geleerdheid, verstandiglieid, kennis? Wat is d it? Oor die
persoonliklieid van die mens en sy vorm ing liet talie skrywers boekdele
gevul, omdat dit een van die interessantste studies omtrent die mens is.
D aar is gevolglik meer as een definisie van persoonliklieid gegee.
S kryw ers beweer dat die persoonliklieid filosofies, fisiologies, psigologies, sosiologies en psigiatries benader kan word. Die filosofiese kom
liierop neer dat die mens subjektie f e rvaar dat liy bomself van ander
voorwerpe kan onderskei; fisiologies: die klemlegging oj> die menslike
organisme, sy besondere fisiese eienskappe in vergely kin g met die van
iemand anders; ])sigologies: die mens gesien as iemand in wie daar ’n
duidelike interaksie te sien is tussen die fisiologiese en die psigologiese
en om die twee stelsels in Iiom te kan onderskei; sosio logie: die totaliteit
van daardie aspekte van gedrag wat betekenis aan ’ n individu binne sosiale
gemeenskappe gee en liom van ander individue op grond van verskillende
kultuiirpatrone kan onderskei; ])sigiatries: die persoonliklieid gesien
as ’ n taamlik stabiele, onverandei like wese wanneer dit op inwerkende
prikkels neerkom.
Ander skrywers liet persoonlikliede probeer indeel volgens luille verskillende erva rin gsa gte rg ron d : bv. die landelike en die stedelike tipes. ’n
Derde groep het ’ n funksionele indeling gem aak : die denkers, die emosionele mense, die sensasioneles en die intuïtiewes; die rasioneles en
nie-rasioneles, die introverte en ekstroverte.
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Som mige mense bcskou persoonliklieid as bloot fisies: die wyse waar<;p gcloop on gepraat word; die gesigsuitdrukking, die kleredrag. V i r die
medikus heteken dit fisicse weerstand, cliemiese werkinge in die liggaam
eii temperament; vir die onderwyser beteken dit natuurlik intelligensie
en gesindlieid; vir die sielkundige is dit karaktereienskappe, gewoontes,
gesindhede en vermoëns. Ander beskou dit weer as aggressiwiteit, sosiale
aanpasbaarheid en menslike gedrag.
Newton en Nicholls beskrywe persoonliklieid as die mate waartoe
die individu sekere gewoontes en tegnieke ontwikkel liet en wat ander
inense interesseer cn dien. Sommige mense ontwikkel dus hierdie eienskaj)])e, terwyl ander dit weer nalaat. Persoonliklieid word deur hulle teen
'11 sosiale agtergrond gesien.
Dit korn tins daarop neer dat persoonliklieid ilie alleen iets is wat
oiis besit nie, maar wat as gevolg van sekere omgewingsprikkels ontwik
kel bet. N aas wat 011s in hierdie vevband besit en verwerf bet, is daar
nog die mening van ander omtrent ons persoonliklieid.
O111 persoonliklieid te beskrywe is nie so eenvoudig nie. Alles wat sover daaronitrent gesê is, word daaroruler inbegryp. Dit is iets gekompliseerds. Dit is die resultaat van baie faktore. V i r ons doeleindes moet
011s dit sien as ’n onverbreekbare, allesinsluitende eenheid, nl. die mens
like organisme in al sy openbaringe, 11 iterlik en innerlik, in woord, skrif,
beeld, gedrag, liggaam sbouding cn gesigsuitdrukkings; alles wat by van
sy oners en voorouers geërf bet ten oj>sigte van talente en inberente
tienskappe en die interaksie daarvan en omgewingsfaktore. Dit word
gevorni deur fisiese, geestelike cn eniosionele groeiprosesse. Die fisiese
is opvallend: deur niiddel van liggaanilike versorgin g — voedsel, lug
en oefeninge —- groei die mens. Die geestelike groei word deur opvoedkundige toctsc vasgestel, terwyl die meting van die emosionele groei
prosesse omtrent links laat lê is.
Sonder die bewuste inwerking van fisiese en geestelike en emosionele
prikkels kail die persoonliklieid van die mens nie groei en tot volwaardiglieid ontwikkel nie. Dit is daarom dat die kleine in ’n omgewing of
milieu gej)laas word wat bestaan nit mense, dinge, diere, met hulle groot
verskeidenlicde en verlioudinge en funksies. Alles waarmee die kleine in
aanraking kom of gebring word, met die taal as geleidingsmiddel en die
niiddel wat v ir lioni die doel en funksie van alles verklaar, werk ten
gocde of ten kwade op sy persoonliklieid in cn stuur die ontwikkeling
in ’n sekere ligting. Dit is duidelik dat die omgewingsjnikkels van die
oorgcërfde talente van die kleine gebruik maak om hulle doeltreffend
tc kan ontwikkel, sodat die mens v ir lioin ’ n heenkome kan vind en
gelukkig kan lewe.
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U merk tlus op dat die persoonlikheid van die mens gevorm en
ontwikkel word deur mense wal oor sekere kennis, behendigliede en
tegnieke beskik waarby die taal nooit uitgesluit kan word nie; in verband
daarmee word ook gebruik gemaak van voorwerpe — dink m aa r aan
alles wat in die skole gebruik word om die kind met die wcreld vertroud
te maak. S a a m daarmee word elke mensie ’ n sekere taal aangelcer, omdat
die taal ’n werktuig is: dit verkla ar mense en dinge se eienskappe;
daarmee beheers ’ n mens sy gedagtes en sy gevoelens; daarmee m aak
hy sy wense en begeertes kenbaar; daarmee tree by met sy medemens
en met sy God in verbinding.
Om die persoonlikheid van die mens dus veelsydig te kan ontwikkel,
moet by van kleinsaf in aatiraking gebring word met soveel mense, sake,
dinge, begrippe en aktiwiteite, as wat m aar moontlik is. S y talente moet
tuis, oj) skool, in die werkwinkels, in die universiteit, op die sportterreine,
deur middel van boeke en alle under hulpmiddels, soos die radio, televisie,
dram a en toneel. ens., ontwikkel word. Om te kan kom tot tlie vleiendbeid
omtrent u inooi persoonlikheid, is ’ n lang en ’ n veelkleurige pad waarop
talle sake u ten goede beïnvloed en laat groei bet. Deur al die ja r e been
bet u persoonlikbeidsgroei nooit stilgestaan nie. Dit is nie onderbreek
nie. Li bet opgegroei in ’ n sekere buis waar u ouers u sekere sake onderrig
bet. U bet daarbuite met die skool en die kerk kennis gemaak. U moes
moontlik uit u omgewing weggaan 0111 "n meer afgelee skool by te woon.
Waar u ook al beweeg bet, bet u met mense kennis gemaak. Dit alles bet
meegehelp dat u u sosiaal makliker leer aanpas bet. V i r 11 persoonlikheidsontwikkeling is die in- en aanpassing by mense in vcrskillende omgewings
van groot belang.
Volgens ’ 11 sekere groep geleerdes bet elke omgewing waarin 11 op 
gegroei en w aarby u u moes in- en aanpas ’ n besondere kultuiirpatroon.
Hierdie kuItnurpatrone het so ’ n invloed op u persoonlikheid dat gesc
kan word waiter een die sterksle een was. D aar was ’ n tyd in ons volksontwikkeling toe die landelike kultuurjiatroon so sterk ingewerk bet dat
die meeste plaasseuns net soos bulle boerende oners boere geword het.
Die kind bet die loopbaan van die ouer gevolg. Dit gebeur nog in ’11
groot mate vandag. Die skoolinvloed en verskillendc ander kultuurpatrone
wat deesdae op kinders inwerk, soos die stadskultuur met sy groot uiteenlopendheid en kontakpunte, b ring mee dat die persoonlikhede van
kinders dinamies ontwikkel en liulle in staat stel om veel makliker by
nuwe om gewings in- en aan te pas as waartoe die statiese landelike
kultuiirpatroon liulle in staat gestel het.
Na aanleiding van hierdie kulluurp alroongedagte is dit ewe
dat kinders wat opgroei in buise waar goeie leesstof voorhande is,
die goeie boek ’ n rol sped , liefde daarvoor ontwikkel. Hulle gees
ingestel op ’11 kultuurpatroon wat voedsel vir bulle gees vcrskaf.
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(lie goeie book afwesig is, onderviiul die skool later probleme om die
persoonlikliede van sodanige kinders wat daarsonder inoes opgroei en
wel in liulle gevoelige lewensperiode, op die goeie boek of op keurleesstof gerig te kry.
In die liuis waar letterkimde, m a.w. keurleesstof, vir die opgroeiende
kind voorgeliou word, onlwikkel die kinders se persoonlikliede op ’ n
besondere wyse. As gevolg daarvan weet liulle van talle meer dinge as
ander kinders wat daarsonder moet opgroei. Hulle kan menings wissel
oor ervai ings van karakters soos liulle dit byvoorbeeld in die goeie
roman onderviiul bet.
Daarmee is die geleentheid geskep om oor sake te gesels wat buite
die onmiddellike omgewing val, sodal die gees daar bokant kan uitstyg
en mi we hoiisonte belree.
In die liuis waar nel geëet, gedrink, geslaap en gewerk w'ord, groei
die persoonlikbeid vend materieel. Dit is aan die basiese beboeftes van
die lewe gebonde. Die gees rig bom slegs op die liggaamlike voortbestaan.
Hierdie akliwileile piikkel einllik net die laere in die persoonlikbeid,
met die gevolg dal die opgroeiende kinders daar in liulle weetgieriglieid
goner algestonip raak. Die omvang van die prikkels is te gering.
n Brecr kidtuurpatrooii as die boofsaaklik liggaamlike is nodig. ’ n
Mens sc doel op aarde is om te bestaan. Dit betcken by het voedsel,
kleding eu ’ n onderdak nodig. Dis sy materiële beslaan. S y arbeidsprestasies niaak dil moontlik. Vir sy werk bet hy opleiding nodig. Dit word
op skool verkry en in die praklvk van die lewe. Die materiële bestaan
is die onmiddellike doel van die mens. Die meeste beskawings van die
wêreld stinir op hierdie doel a f : die onmiddellike. Laat ons eet en drink
want móie slerwe 011s. Wal meer wil bv. die Eskimo's lie as voedsel,
kleding en beskutling? In so ’ 11 materiële bestaan, word die persoonlikheidsonlwikkeling hoolsaaklik op die konkrete ingerig. Dit is noodsaaklik, maar lioogs eensydig. K y k m aar rondom 0111 11: 11 sal heel gou
kan vasstel hoeveel mense se persoonlikliede verstar raak in die verkryging
van all^s wal op die liggaam se voortbestaan betrekking het.
Naas sy liggaam het die mens ook ’ n siel, d.w.s. ’n geestelike be
staan. Daarvoor is nodig dat hy ’ 11 kultuurpatroon sal adem wat vir
verwydorde doeleindes ook voorsiening niaak. Die mens moet ook vir
sy siel se voortbestaan sorg. vir sy denke, vir geestelike kontakte. V erwyderde doeleindes word deur rasionalisasie verkry, d.w'.s. deur die ontwikkeling van die intelligensie waardeur die mens weet 0111 sy omgewing te
beheers en waarmee by tol die bestaan bokant die liggaamlike kan uitstyg.
In elke land van die wcreld moet elke persoonlikbeid onderrig word om
vir sy onmiddellike voortbestaan te werk. M a ar dit is ewe noodsaaklik
dat die oë weg van die tiranniesc materiële gerig moet word op die
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bevrediging van die meer subtiele liunkerings van die gees. Die gees
van die mens is bedoel om die materiële te belieers, m aar veral om daar
l>okant uit te styg. E rva rin gs op die lioër denkvlakke wat die siel lei na
waters w a a r rus is, tevredenheid en stilte. Aan die ander kant kan dit
hom ook dwing tot uitinge in woord, skrif en beeld, om sodoende sy
persoonlikheid ewewigtig te maak.
’ n Mens wat l)evrediging v ir sy siel in die verwyderde dinge vind,
in die ervaringe wat buite die liggaam om plaasvind, word ongeduldig
tcenoor die afremmende, liarde mateiiële bestaanstryd wat geen bevrediging in bomself verskaf nie. Die M amm onaanbidder onderdruk ander
nie alleen liggaam lik nie, m aar ook geestelik. S y doel is om homself
te verryk ten koste van ’n swakkere, ’ n bedelaar om ’n stukkie daelikse
brood.
Met die oog op die veclsydige persoonlikheidsontwikkeling moet
die materiële bestaan en doeleindes die grondslag vorm vir die verwyderde
doeleindes. Dis ook die Christelike weg. Cliristus liet eers die lionger
duisende gevoed voordat Hy met lnille gespreek liet oor die verwyderde:
die konin kryk van die liemele, in die hart van die mens cn tog bokant
die aardse verliewe.
Die materieel-ingestelde persoonlikhede rig linlie arbeid op die voorliande: die versorging van die liggaam. Die geestelikingesteldes neem
die liggaam deeglik in ag, m aar bcskou die nie-ekonomiese, die nienuttige as van oneindig veel meer waarde, omdat liy bom daarmee sosiaal,
religieus, wetenskaplik en esteties veigoed.
In liierdie vergoedingsproses op die lioër lewensvlakke speel keurleesstof ’ n uiters belangrike rol in die ontwikkeling van die persoonlikheid.
Keurleesstof bevat wat goed, skoon en edel is in die kultuur van elke
volk. Dit verskaf insig in wat ’ n volk op sckere tydstippe gedink, gevoel
rn begeer liet. Dit gee ook toekonisblikke: daardie sake waarna ’n volk
in sy ontwikkeling moet strewe. Sodanige ideale kan alleen dan verwesenlik word wanneer elke persoonlikheid daartoe geaktiveer word, sodat die
ideale in elke kind, jongmens en volwassene se hart voortlewe.
Wil u ’n deelgenoot word van wat skoon en goed en waar in u volk
se kultuur is, moet u as eerste vereiste stel ’n goeie leestegniek. D aarby
moet u liefde v ir die goeie boek en die goeie tydskrif besit. Die goeie
boek en ty dskrif bevat verliewe menslike ervaringe. Dit sluit nie alleen
boeke en tydskrifte in oor die letterkunde nie, m aar ook oor die geskiedenis en die stryd van u volk op alle lewensterreine, ook op u bcroepsterrein. Letterkundige boeke en tydskrifte gee uiting aan individiiele
menslike ervaringe. Dit word aan die leser oorgelaat om dit te interpreteer en die nodige afleidinge te maak. Die kern is natuurlik om die
betekenis van sodanige ervaringe te begryp.
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Keurleesstof doen ’ n beroep op 11 intellek, u verstandelike ervaring en
ontwikkeling, op u eniosionele ervaringe en hoe dit beheers kan en belioort te word. l)it laat 11 verbeeldingskrag nie links nie. Dit vra u om
wat gesuggereer is, aan te vul. Dit vereis van u die vermoë om uself in
sekere lewcnsituasies in te kan lewe. Dit vereis van u om tydelik die wrede
l)estaanstryd te vergeet en geestelik verrein te word. Dit doen ’n beroep
op u Iiele persooidikheid.
Verhewe leesstof lok sekere reaksies by u uit: dit laat u dink, nadink,
oorweeg, besluite neem; dit voer u gespanne emosies in suiwer bane en
laat u ontspan. Dit kan natunrlik ook tot hewige eniosionele reaksies
aaideiding gee, in die gevalle waar u vo or die onverbiddelike gestel w o rd :
die noodlottige gevolge van die karakters se swakliede; dit kan u bring
tot berusting en aanvaarding daarvan, omdat u sekere swakliede in uself
ontdek en dit kwalik te bowe kan kom ; dit kan u wil tot aksie bring,
sodat u miwe besluite neem waardeur verhewe doeleindes verwesenlik
kan word. Dit kan 11 wegvoer uit u omgewing, sodat u u geheel en al
inlewe in ’ n nuwc situasie en omgewing en u alle Iiesef van tyd laat verloor.
Indien (lit met u plaasvind, dan begryp u ten voile en neem in u binnesle
op die diepste simholic.sc betekenis van die skrywer se woorde. Daarmee
word u persooidikheid bo <1ie tydelike uit verhcf, sodat 11 ten minste
geestelike genot kan smaak en opgaan in die abstrakte aanskouing en
belewing.
Om u die voile simboliese betekenis van sy woorde te laat begryp, is
’ n tegniek wat die begaafde skrywer van die goeie bock ten voile verstaan.
I ly wect presies waiter woorde om te gchruik en hoe om hulle te rangskik,
sodat Iiy u as lcser se voile persoonliklieidsreaksies kan on tlok: intellektueel, cm osioneel en volisioneel.
T aalgeb rek, d.w .s. te geringe w oordeskat, te w einig laalkennis, ’ n
heperkte voorraad sin slru k lu re tot u beskikking, ens., versw ak u pcrsoonlikheid op ’ n onm iskenbare m anier. Die taalgcbru ik van ’ 11 persoonlikheid
kan beslis verbeter word deur m iddel van keurleesstof wat oj> skool en
veral d aarn a noukcurig bestudeer nioct w ord. W anneer die aand ag van
(lie leerling bv. gevestig word op die skryw er van keurleesstof se woordcn singebru ik, sy beelde en vergelyk in gs, sy plastiek, ens., d rin g die besef
stad ig deur dat dit noodsaaklik is om self taalopknappingsw erk in sy
m ondelinge en skriftelike taalgebruik te ve rrig . D it word op d ie weg van
keurleesstof ve rk ry. W ie word nie m eegesleep deur ’ n skryw er wie se
laal nie alleen klan k ryk en doeltreffend in die uitbeelding van mense, diere
en situasics geb ruik word nie, m aar w at ’ 11 heerlike ritine openbaar, die
lilm e van die siel wat deur sekere em osies onlroer is ? S y verhew e gedagtes
ve rryk die persoonlikheid ook op ’ 11 besondere wyse.
D ie W oord s e : „ lik word bewoë deur goeie w o o rd e . . . my pen is die
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van ’ n vaardige skrywer . .
Di t is die uitwerking van ’ n goeie boek
cn keurleesstof: dit bring bewoëndheid van gees nice, dit wat so noodsaaklik in ’ n liarde bestaanstrvd is. Dit niaak iets binnekant los wat vasgeraak liet aan "11 geroetineerde denk- en lewenswyse. Die woorde liet
aanklank gevind cn ontroer. Gedagte en emosie is gepaar. Na die bewoëndIieid tree in ’ n versterking vir die siel, ’11 verstewiging van die gees, ’ n
besondere verry kin g van gedagte-inlioud. U persoonliktieidsbenadering
van sake en situasies, van mense, diere en dinge, is vernuut. Die ontroelin g bestaan 00k nit nuvve insigte, nuwe visies, nuwe besluite. Wat u nie
geweet liet nie, weet u nou. Wat u nagelaat liet om te doen, sal u non doen,
omdat u vasgestel bet dat die uitwerking daarvan tog goed en edel is.
U bewoëndheid van gees bestaan eintlik daarin dat die skrywer
u gevul liet met gedagtes en eniosies wat onlbreek liet. Cevolglik is u persoonlikheid in sy tockomsligc openbaiinge en optrede lieter as voorlieen.
Waarvan u vol is, bespreek u met u medeinens. Dit maak weer sy gedagtes
gaande, sy tong los. U woorde bring horn tot die lees van die goeie cn
edele en skone waaroor by weer vcrder sal getuig. ’ n Nuwe kring van
luisteraars en lielangstellendes is geskep. Dit lily nie daarby nie. U entocsiasme oor die verlicwenc bring liullo tot d aadkrag, tot profete van die
goeie wat gelees is. U verrykte persoonliklieid — die resultaat van die
inboud van keurleesstof — werk dus aansteeklik in oj) die mense in u
klein gemeenskappie. Dit is tog die klein vu u rljie wat die liele bos uiteindelik aan die brand bet! Dit geld vir die persoonliklieid en v ir die gemeenskap.
Namate ek of u ’ n profeel of ondorwyser of propageerder word van
die goeie, namate ek my mededelinge in goeie taal doen, na daardic male
beskou m y vriende my as ontwikkeld, geleerd en interessant. My gesprekstaal dwing eerbied by liulle af. My gedagtes verlief liulle. 1Tulle
skryw c aan m y persoonliklieid toe ’ 11 hoë mate van sosiale intclligensie.
Op hierdie wyse styg die aansien van my persoonliklieid.
Hierdie aansien blyk 00k nit m y besondere besef van waardes soos
ek dit in die goeie leesstof verk ry bet. Oor m y werk, m y besondere
beroep, kan ek liries raak. Talle sake wat ek voorlieen nie geken bet nie,
bet ek gaan nalees. E k kan soos ’11 gesaghebbende daaroor gesels. Daarm ee
word m y luisteraars beindruk. Dit is m aar een van die talle aspekte van
d ie goeie boek, waaronder 00k die boek oor ’n mens se besondere am bag
of beroep. E k het d aardie besef ontwikkel dat m y a m b ag o f beroep van
groot betekenis v ir die samelewing is en dat ek my gclukkig kan a g dat
ek d aardie diens kan verrig.
’n A nd er besef wat keurleesstof kan ineebring is onderskeiding tussen
goed en sleg, lioog cn laag, mooi en lelik, verhewe en platvloers, waar
en vals, ens. Daarm ee word my persoonliklieid gelielp 0111 ’ n lewens- en
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vvcreldfilosofie op te bou. Die bestudering van die uitlewing van sekere
kiiniktcrs soos die ervare goeie skrywer dit sien, laat my besef wal
naslrewenswaardig en verwerplik is. Trapsgew yse leer ek om die verskillende ervaringe van karakters te oiden, die betekenis daarvan te begryp
en van niy ’ 11 opmerksanie mens te maak, iemand wat nie maklik van sy
koers a fgebring kan word nie. Ek leef en dink volgeijs sekere wyses, omdat
ek ’ 11 vaste lewenskode bet. Hierdie kode is niks anders as m y rangorde
van waardes nie.
Hierdie waarderangorde word in die taalgebruik van die persoonliklieid weerspieël. Good bekend is tog die volgende klassiekgeworde woord e:
,,reading makes the full man, wliile writing makes tlie exact man and
conversation makes tbe ready m an” .
Die lees van wat keurig is, vul en beweeg u innerlik, sodat 11 maklik
aan die gesels kan raak, belangstelling blitsvinnig kan opwek en die
alledaagse dinge interessant kan voorstel. U bet geleer, 11 bet e rvaar dat
die lewensbelangrike in die skynbaar nietige geleë is. In enige geselskap
bet ii ’ n w êreldburger geword, orals 111 is. Omdat 11 wydbelese is, ’ n naarstige soeker 11a die goeie, wat u orals en ten alle tye vorendag kan baal,
en dit daarby in keurige taal kan voorhou, beskik u reeds oor ’ n aantreklike persoonlikheid.
U moet ( M i l l i o n dat wat, u lees vir u persoonlikbeidsontwikkeling van
die grootsle belang is. Snert maak 11 oppervlakkig. Dit weet u tog. U kan
ook nie bekostig 0111 u persoonlikheid eensydiglik met slegs een tipc leesslof op die vlak van die keurige te voed nie. U kan u nie net by een tipe
skrywer bepaal nie. Hoe meer boeke 11 van verskillende skrywers lees,
hoc wyer u lewensiening. Die skrywers is tog mense net soos u, m aar
persone wat weens liulle begaafdhede en vermoëns ’n beeld van die lewe
gee soos bulle dit ervaar bet. Hulle Iewensbeeld omvat verskillende mense
uit verskillende lae van die samelewing. V ir u persoonlikheid is dit nodig
0111 al hierdie lewensbenaderings te kan sien, aangesien dit v i r 11 as lioofsaaklik matericlc arbeider onmoontlik is 0111 inticm met al hierdie tipes
mense te kan verkeer. Die tyd daarvoor ontbreek. M a ar 11011 kan u dit
lustig doen en terselfdertyd ’ n dinamiese persoonlikbeidsontwikkeling
ondergaan.
Die goeie boek bring u in aanraking met die basiese werklikhede
van liefde, vriendskap, dood, marteling, lyde, vreugde en droefbeid, tydelikheid en ewigheid. Dit is die uitweiking wat hierdie ervaringe op mense
het, wal vir u van betekenis is en nie die voorvalle self nie. U is geïnteresseerd in die reaksies van mense 11a aanleiding daarvan. U wil vasstel
of dit bulle verryk en verbeter bet en uself dienooreenkomstig.
D aar is egler iets anders waarteen u moet waak. U kan dit nie be
kostig om net te lees van wat op die ondermaanse van belang is nie, d.w.s.
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van ii verboudin g tot 11 medemens en die omgewing nie. Dit is ook eensydig. U moet ook die kommunikasie tussen u God en uself bestendig,
sodat u veral gevul en beweeg kan word deur gedagtes oor u eindbestemm in g: u persoonliklieid moet God bo alles liefhê en eer. N aas die gedagtes
oor die aardse, moet u met die liemelse gevoed word, soos dit in Gods
Woord tot openbaring kom.
Ten einde tot ’n veelsydige ontwikkeling van die persoonlikheid te
geraak, is dit vir die twintigste-eeuse seun en dogter, man en vrou meer
as ooit nodig om hom of haar met keurleesstof besig te hou. Die moderne,
beskaafde gemeenskap stuur a f op kunsmatigheid en geïsoleerdheid wat
omgewing en sosiale kontakte betref. Die goeie boek is vo orw aar geen
substituut vir die lewe met mense saam nie, m aa r in ons stedelik-gemaskerde bestaan m aak die goeie boek die lewe meer reëel, die om vang van die
mense se k rag en vermoëns en die tragiese van die situasie vollediger
kenbaar.
Tndien u na aanleiding van alles wat u sover gelees liet, vasgestel
bet aan waiter talle gebreke u persoonliklieid nog mank gaan, is dit
nioontlik om kragdadiglik d aaraan te bon. Dit kan 11 doen deur elke dag
’ n p aar bladsye keurleesstof te lees, soos u dit byvoorbeeld vind in die
R y b e l; in boeke oor u beroej) en aanverwante beroepe; in boeke waarin
u vriende belang stel; in boeke oor onderwerpe waarin u belioort belang
te stel m aar uself nog nie die tyd gegun liet om dit wel tc doen nie; in
keurromans geskrywe deur beroemde skryw ers; in tydskrifte soos P a n o 
rama, Lantern, Die Huisgcnoot, Naweekpos e.a., om die talle Engelse nie
te noem nie ; in boeke oor die wêreldletterkunde waaruit vertalings reeds
in A frik aa n s gedoen is; die sewe boekdele: Wêreldletterkunde uitgegee
deur die uitgewers van Skatkis, til. Die Kinder-K ultuurvereniging (E dms.)
Beperk. U sal trapsgewyse erva a r dat dit alles u persoonliklieid op ’n
weldadige wyse sal versterk, omdat u u in die teenwoordiglieid van groot
geesle bevind. U sal verder ervaar dat u ’11 waardiger, ’n sterker, meer
aangepaste, aantrekliker persoonliklieid in 11 daelikse werk of bcroep, in
u liuislike en groter gemeenskapskring sal openbaar.
Pretoria.

J . L. du Plooy.
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