
	  

	  

 
HOE OM TELEURSTELLING TE VERWERK 
©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 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, 
• Verskeie 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. 
 
 
Om te trou met romantiese drome 
en opwindende verwagtings is 
normaal.  Die mens is egter 
onvolmaak, feilbaar en 
beïnvloedbaar.  Wanneer twee 
onvolmaakte mense, elk met ’n eie 
stel drome en verwagtings in die huwelik saamgevoeg word, is teleurstelling 
onvermydelik.  Teleurstellings is dus normaal en beslis nie ’n teken dat die 
huwelik ’n mislukking is nie. 
 
As jou maat iets doen wat jou teleurstel, sal jy een of meer van die volgende 
beleef: 
1) Die teleurstelling gaan by jou ONSEKERHEID veroorsaak wat waarskynlik 
sal aanleiding gee tot BAIE VRAE waaraan jy tydig en ontydig dink, wat jy wil 
vra en waaroor jy wonder.  Dit kan enigiets insluit van “Hoekom het hy dit 
gedoen?” tot “Is ons huwelik dan nie vir hom belangrik nie?” 
2) Teleurstellings kan ook veroorsaak dat jy matige WOEDE beleef of selfs 
verskriklik kwaad word. 
3) Dit kan ook geweldige MOEDELOOSHEID veroorsaak wat jou laat voel dat 
die huwelik nooit weer sal herstel nie.  Hierdie moedeloosheid kan selfs 
oorgaan in depressie. 
 
Ongelukkig dink baie mense dat hulle die effek van teleurstelling maar net kan 
ignoreer en dit sal vanself weggaan.  Ander fokus weer so lank by ‘vrae vra’, 
‘kwaad wees’ of ‘moedeloos wees’ dat hulle daar vashaak en met dit oud 



	  

	  

word. 
Een van die eerste stappe tot sukses is om vir jouself te sê dat dit normaal is.  
Gee vir jouself geleentheid om vrae te vra, kwaad te word en moedeloos te 
wees sonder om te lank daarop te talm.  As jy dit doen gee jy jouself die kans 
om te treur - iets wat nodig is as jy suksesvol deur die teleurstelling wil werk. 
 
’n Volgende stap tot sukses is om so veel as moontlik van die ‘triggers’ te 
identifiseer.  Triggers is enigiets wat jou aan die teleurstelling herinner.  
Wanneer mens nie die triggers herken nie het hulle die vermoë om die illusie 
te skep dat die teleurstelling so onlangs as ’n paar oomblikke gelede gebeur 
het al was dit iets soos twee, drie of ses weke gelede.  Triggers maak die 
teleurstelling weer lewendig as jy hulle nie herken nie. 
 
Hierdie is praktiese wenke en perspektiewe wat help om teleurstellings beter 
te verwerk.  Daar is verskeie ander wenke en perspektiewe maar daaroor 
gesels ons in die volledige “Hoe om Teleurstelling te Verwerk” kursus. 
 
Een manier om te begin om teleurstellings beter te verwerk is deur ons 
Hantering van Teleurstelling Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter 
Verhoudings webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal wat teleurstellings se grootste effek 
op jou is.  As jy dit weet is jy een stap nader daaraan om teleurstellings 
makliker te verwerk en dit gee ook ’n plan van aksie wat die pad vorentoe 
makliker maak. 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die ineleiding vorm tot ons volledige 
“Hoe om Teleurstelling te Verwerk” 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 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 verhoudingsteleurstellings te verwerk. 
LES 1:  SAL ONS HUWELIK WEER HERSTEL?:  Ons spring weg met 
hierdie belangrike vraag wat so baie huweliksmaats vra na teleurstelling in hul 
huwelike en dan gee ons perspektiewe wat die fondasie lê vir die res van die 
kursus. 
LES 2:  IS DIE ONSEKERHEID (WAT LEI TOT SO BAIE VRAE), WOEDE 
EN MOEDELOOSHEID NORMAAL?:  Na teleurstelling in die huwelik beleef 
die meeste mense al drie hierdie emosies.  Ons verduidelik dat dit normaal is 
en wat om daarmee te doen. 



	  

	  

LES 3:  VERGIFNIS IS ʼN PROSES:  In hierdie les gee ons al die stappe wat 
nodig is om suksesvol te kan vergewe. 
LES 4:  HERBOU DIE LIEFDESKONNEKSIE:  Ons gee praktiese wenke vir 
hierdie vierde fase van die verwerking van teleurstellings in die huwelik. 
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
 
 
 


