
	  

	  

 
NEGATIEWE DENKE OF GOD SE GEDAGTES 
©Kopiereg: Gustav & Elna Muller van ‘Keys 4 marriage’ en ‘Beter Verhoudings’ 
083 4549 622 ..... gustavmuller@mweb.co.za ..... ook op Facebook 
 
Ook op die Keys4marriage webwerf: 
• Volledige Kursusse oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings wat jy per epos 

ontvang en self deurwerk. 
• Geselsriglyne oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Videos oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Verskillende Evaluasies as jy spesifieke areas van jou huwelik/verhouding wil evalueer, 
• PDF boeke oor verskeie areas van 

die huwelik/verhoudings en 
• MP3 praatjies oor verskeie areas 

van die huwelik/verhoudings. 
 
 
 
Jou gedagtes is ontsettend 
belangrik – aldus die Bybel (Spr. 
4:23 en ander verse), 
wêreldkenners, navorsers en 
persoonlike getuienisse.  Gedagtes het ’n noemenswaardige effek op jou 
gemoedstoestand.  Dit bepaal hoe jy lewe.  Dit beïnvloed hoe jy situasies 
beleef en mense ervaar.   
Waar jy nou hierdie sit en lees gaan jou gedagtes grootliks bepaal hoe jy 
gaan optree in die volgende paar sekondes, en die paar sekondes daarna, en 
daarna … 
Jou gedagtes bepaal ook tot ’n groot mate hoe jy jou verhouding/huwelik 
beleef, hoe jy jou maat sien en hoe jy teenoor jou maat optree. 
 
Negatiewe gedagtes oor jou maat lei tot ’n negatiewe belewenis van jou maat 
en gewoonlik negatiewe optrede teenoor jou maat.  Gelukkige paartjies weet 
dat hulle moet waak teen negatiewe gedagtes.  Hulle verstaan dat negatiewe 
gedagtes dalk geregverdig is maar dat dit niks positief tot enige situasie gaan 
bydra nie.  Gelukkige paartjies weet dat hulle negatiewe gedagtes moet 
verander na gesonde positiewe gedagtes as hulle hul verhouding/huwelik wil 
geniet. 
 
Daar is baie oorsake vir negatiewe gedagtes soos onder andere wanneer 
mens ontevrede is met hoe jou maat optree of wanneer ’n maat jou teleurstel.  
Hierdie oorsake vir negatiewe gedagtes moet hanteer word indien ’n 



	  

	  

verhouding suksesvol gaan voortbestaan.  Paartjies wat dit probeer hanteer 
terwyl hulle negatiewe gedagtes oor mekaar het, is selde suksesvol terwyl 
paartjies wat eers hulle gedagtes gesond kry en dan die oorsake vir 
negatiewe gedagtes probeer hanteer meesal suksesvol is. 
 
’n Goeie manier om te begin om jou gedagtes gesond te hou (of gesond te 
kry) is deur ons ‘Gedagtes’ Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter 
Verhoudings webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal hoe negatief of positief jou gedagtes 
is.  Dit gee ook ’n plan van aksie wat kan help om jou gedagtes gesond te 
hou. 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“NEGATIEWE DENKE OF GOD SE GEDAGTES” kursus wil ons jou nooi 
om te registreer vir ons e-kursusse sodat jy die volledige kursus (en verskeie 
ander) per epos kan ontvang en op jou eie tyd deurwerk. 
 
Die volledige kursus bestaan uit vier lesse.  In elke les bied ons perspektiewe, 
antwoorde op vrae, wenke, huiswerk en Bybelstudie.  Na die kursus sal dit vir 
julle makliker wees om julle gedagtes gesond te hou. 
LES 1:  Die krag van Gedagtes:  In hierdie les gaan jy baie interessanthede 
oor die gedagtewêreld van die mens leer.  Een van hierdie interessanthede is 
dat daar maklik 7000 gedagtes elke uur deur die gemiddelde mens se kop 
gaan. Dit is ongeveer drie gedagtes per sekonde en die meeste van hierdie 
gedagtes gaan deur ’n mens se kop sonder dat jy dit besef. 
LES 2:  Oorsake en Gevolge van Negatiewe Gedagtes:  In hierdie les gaan 
jy leer wat die drie algemeenste oorsake en die ses gevaarlikste gevolge van 
negatiewe gedagtes is. 
LES 3:  God se Gedagtes vir jou Huwelik:  Probleme, teleurstellings en 
krisisse wil ons almal verlei om aardse negatiewe gedagtes te bedink, maar 
God het iets beter in gedagte.  Leer in hierdie les wat God se gedagtes vir jou 
verhouding/huwelik is. 
LES 4:  Wenke vir die Pad Vorentoe:  In hierdie les gee Gustav en Elna vyf 
stappe om negatiewe gedagtes te verander in positiewe gedagtes. 
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
	  


