
	  

	  

 
BETER KONFLIKHANTERING 
©Kopiereg: Gustav & Elna Muller van ‘Keys 4 marriage’ en ‘Beter Verhoudings’ 
083 4549 622 ..... gustavmuller@mweb.co.za ..... ook op Facebook 
 
Ook op die Beter Verhoudings webwerf: 
• Volledige ‘Beter Konflikhantering’ kursus wat jy per epos ontvang en self deurwerk. 
• ‘Beter Konflikhantering’ video, 
• ‘Konflik Evaluasie’ as jy jou maat se konflikstyl wil identifiseer, 
• Geselsriglyne oor kommunikasie en konflikhantering, 
• PDF boeke oor kommunikasie en 
• MP3 praatjies oor kommunikasie. 
 
 
 
Meeste mense weet nie wat 
konflik is nie en daarom begin 
ons graag hierdie artikel deur dit 
te definieer.  ‘Konflik’ is nie 
‘baklei’ nie.  Konflik is bloot ’n 
meningsverskil.  Wanneer ’n 
meningsverskil verkeerd hanteer 
word lei dit tot ’n bakleiery.  
Wanneer ’n meningsverskil reg hanteer word noem ons dit gesonde 
konflikhantering. 
 
Gesonde konflik is ’n belangrike deel van gesonde verhoudings.  Dit is 
normaal en paartjies behoort nie daarvan weg te skram nie. 
 
Wanneer konflik reg hanteer word lei dit tot ’n dieper emosionele konneksie 
maar wanneer dit verkeerd hanteer word is dit die vermorsing van ’n 
geleentheid om mekaar op ’n dieper vlak te ontdek.  Wanneer konflik verkeerd 
hanteer word lei dit tot argumente, wantroue en uiteindelik emosionele 
verwydering. 
 
Paartjies wat konflik vermy of dit verkeerd hanteer sal nooit werklik een kan 
word nie.  Hierdie is gewoonlik paartjies wat nooit die vaardighede om konflik 
reg te hanteer, aangeleer het nie.  Hierdie paartjies dink konflik is iets sleg en 
sal dit gewoonlik probeer vermy. 
 
Paartjies wat belangstel in suksesvolle en bevredigende verhoudings doen 
moeite om die nodige vaardighede aan te leer wat suksesvolle 



	  

	  

konflikhantering maklik maak. 
 
Een manier om te begin om konflikhantering te verbeter is deur ons Konflik 
Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter Verhoudings webwerf in die 
‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal wat julle konflikstyle is en dit gee ook 
’n plan van aksie wat help om konflikhantering op die regte manier te begin 
verbeter. 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“Beter Konflikhantering” kursus wil ons jou nooi om te registreer vir ons e-
Kursusse sodat jy die volledige “Beter Konflikhantering” kursus per epos kan 
ontvang en op jou eie tyd kan 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 
jou makliker wees om konflik konstruktief te hanteer. 
LES 1:  HOEKOM HET HUWELIKSMAATS KONFLIK?  In hierdie les 
verduidelik ons wat konflik is, hoekom dit normaal in enige verhouding is en 
wat die mees algemeenste redes vir konflik is. 
LES 2:  VOLWASSENHEID BEÏNVLOED KONFLIKHANTERING:  Saam 
met ’n evaluasie wat ’n indikasie gee van iemand se emosionele 
volwassenheid verduidelik ons in hierdie les hoekom en hoe emosionele 
volwassenheid konflik beïnvloed. 
LES 3:  BETER KONFLIKHANTERING:  In hierdie les omskryf ons 
destruktiewe konflik en gee ons praktiese wenke om konflikhantering makliker 
en meer konstruktief te maak. 
LES 4:  HERSTEL DIE LIEFDESKONNEKSIE NA KONFLIK:  Verkeerde 
maniere van konflikhantering kan die liefdeskonneksie seermaak.  As jy wil 
weet hoe mens die liefdeskonneksie na konflik weer kan herstel sal hierdie les 
jou baie help. 
 
Sluit sommer nou aan, kry die kursus, werk dit deur en gee julle 
verhouding nuwe woema met beter konflikhantering. 
 


